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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.965/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Vila Maria Esporte Clube, com sede no Município de

Belo Horizonte.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.965/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Vila Maria Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem como

finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e

desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do esporte,

principalmente o futebol, podendo competir em todas as modalidades esportivas

amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino e masculino.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.965/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/2/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Composição da Mesa - Registro de

presença - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Declaração de

instalação - Palavras do Sr. Presidente - Leitura da Mensagem Governamental -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Jayro Lessa - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min, declaro aberta a

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

trabalhos.

Composição da Mesa

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

Secretário de Governo, representando o Governador do Estado, Aécio Neves;

Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado; Mário Assad, Secretário Municipal de Assuntos Institucionais, representando
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o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça do Estado; Cel. PM Márcio Martins Santana, Chefe do

Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -, representando o

Comandante-Geral da PMMG, Cel. PM Renato Vieira de Souza; e Belmar Azze

Ramos, Defensor Público-Geral do Estado.

Registro de Presença

O locutor - Registramos as presenças dos Exmos. Srs. Sebastião Helvécio, ex-

Deputado e Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado; Murilo Badaró, ex-Senador

e Presidente da Academia Mineira de Letras; Marco Antônio Rebelo Romanelli,

Advogado-Geral do Estado; e dos senhores que representam a imprensa de Minas

Gerais.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à instalação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Declaração de Instalação

O locutor - Convidamos os presentes a assistir, de pé, ao ato solene de instalação

da 4ª Sessão Legislativa Ordinária desta legislatura.

O Sr. Presidente - Declaro instalada a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, representando o Exmo. Sr.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais; Desembargador Sérgio

Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

Exmo. Sr. Mário Assad, Secretário Municipal de Assuntos Institucionais,

representando o Exmo. Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte;

Exmo. Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de

Minas Gerais; Cel. Márcio Martins Santana, Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar
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de Minas Gerais, representando o Cel. Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral

da Polícia Militar de Minas Gerais; Exmo. Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-

Geral do Estado de Minas Gerais; demais autoridades já nominadas; caros

parlamentares, Deputadas e Deputados; minhas senhoras, meus senhores; a

instalação desta nova sessão legislativa propõe reflexão necessária sobre esta

determinante passagem do calendário parlamentar. Remete-nos a um balanço do que

ocorreu no último ano e, simultaneamente, leva-nos a afirmar o compromisso com o

qual encerraremos a 16ª Legislatura, para a qual fomos conduzidos pela

incontrastável vontade do povo mineiro.

Fruto consciente da legitimidade que nos trouxe o sufrágio dos nossos cidadãos, é

o generoso orgulho, que jamais poderá ser apagado, de pertencer a esta instituição,

muito justamente considerada como vanguarda da política no País. Não poderia, pois,

ser outro o sentimento que sustenta o balanço de nossas atividades na recém-

concluída sessão legislativa. Com intensa satisfação, ressaltamos o aprofundamento

de nossas atividades institucionais por via da integração cada vez maior com a

sociedade, ao mesmo tempo em que podemos registrar o aperfeiçoamento da

eficiência, da eficácia e da produtividade dos trabalhos legislativos.

Nesse contexto favorável, realizamos importantes eventos, como o “Minas combate

a crise”, demonstrando como a Assembleia Legislativa atua fortemente não só no

acompanhamento das políticas públicas mas também na sua construção e

fiscalização. Novas leis provocaram mudanças significativas na vida da população,

como a alteração da Lei Florestal, tida como uma das normas mais completas e bem-

elaboradas no País, abrangendo os problemas do desmatamento e da expansão da

cobertura vegetal nativa. O aprimoramento do projeto do Plano Decenal de Educação

foi um processo marcante, quando a internet foi significativamente utilizada como

meio de consulta popular, numa abrangente escuta das aspirações da sociedade.

Em integração com o Poder Executivo, o Legislativo Estadual vem se firmando

como agente efetivo de desenvolvimento, visando ao incremento e à expansão das

potencialidades mineiras. Essa parceria procura trazer mais renda para o Estado e

vem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de vida de nossos cidadãos.

Para a consolidação desse trabalho, cujo sucesso é inegável, estamos hoje
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empenhados em um planejamento estratégico, que abrange toda a Casa, do corpo

parlamentar aos setores técnicos e administrativos, no intuito de refinar o processo de

evolução institucional. Com acompanhamento constante de indicadores de

desempenho em todas as áreas da instituição, continuaremos colaborando

estrategicamente para que Minas Gerais aprofunde sua transformação social. Afinal,

pelo comprometimento com o desenvolvimento imbuído do respeito ao ser humano e

ao ambiente, combinado a um Legislativo forte, ágil e flexível, estaremos trabalhando

para que Minas Gerais avance em todos os setores, pronta a ir mais longe, não só

consolidando, mas também ampliando sua participação econômica no cenário do

País e do mundo.

Entre as próximas ações que a Assembleia promoverá, mencionamos, com carinho,

a volta do premiado projeto Expresso da Cidadania, evento que aproxima nossa

juventude da consciência e da responsabilidade políticas, garantia preciosa dos

futuros rumos da República. Em estágio distinto de tramitação, cerca de 200 projetos

de lei estão sendo discutidos nas nossas comissões, além da existência de 9 projetos

de lei complementar e de 17 propostas de emenda à Constituição previstos para

ordem do dia. Entre os projetos que tramitam na Casa, oriundos dos demais Poderes,

salientam-se, por seu âmbito, o que disciplina o acordo de resultados e o prêmio por

produtividade do servidor do Executivo e o que dispõe sobre concurso público de

ingresso e remoção nos serviços de tabelionato e de registro. Afinando com o

Executivo nossas vontades e métodos de trabalho e harmoniosamente convivendo

com um Poder Judiciário mais rápido e descentralizado, estamos construindo um

Estado realmente moderno e democrático. Nosso diálogo com os demais Poderes

parte, como já se tornou hábito, da interlocução com a sociedade e com todos os

nossos Municípios, com base na transparência e na responsabilidade. Nenhum

desses avanços seria possível sem a eficiente contribuição de nosso competente

corpo de servidores, ao qual se juntam os novos concursados, e, menos ainda, sem o

fundamental apoio de cada Deputado. Exemplo de convivência democrática madura,

os Deputados desta Casa têm em mente o interesse maior de Minas e do Brasil,

atingindo a consonância esperada, mesmo abrigados em diversas bandeiras

partidárias e revelando diferentes nuanças ideológicas.
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Preconizamos, portanto, que a presente Legislatura se encerrará sob o mesmo

espírito de união e de serenidade. Expressando a vontade popular, estamos

empenhados no resgate de um sonho que vem afirmar os melhores valores mineiros.

Trata-se do sonho de Tiradentes de fazer, a partir de Minas, uma Pátria e uma Nação

próspera. Que este ano legislativo que ora se inicia seja, portanto, mais um marco na

construção de nossa história. História que aqui se engendra, neste espaço vasto,

que, segundo o romancista Guimarães Rosa, é construído de celebridade, de

cordilheira e de lucidez. Afinal, o grande segredo de Minas - segredo que cada um de

nós olha, sente e pensa - é o desvelamento da síntese nacional.

Encaremos, pois, com o equilíbrio e a sensatez que nos são atávicos, este novo

ano, fundamental na consolidação de nossos projetos e de nossa luta. Muito

obrigado.

Leitura da Mensagem Governamental

O Secretário Danilo de Castro - Caro Presidente da Assembleia Legislativa, nobre

Deputado Alberto Pinto Coelho; Desembargador Sérgio Antônio de Resende,

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; amigo e companheiro

Mário Assad, Secretário Municipal de Assuntos Institucionais; Dr. Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Cel. Santana, Chefe do Estado

Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, que aqui representa o Cel. Renato,

Comandante-Geral; Dr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado;

Marco Antônio Romanelli, meu companheiro de governo, Advogado-Geral, aqui

também presente; Sras. Deputadas e Srs. Deputados; senhoras e senhores, antes de

ler a mensagem, caro Presidente Alberto Pinto Coelho, trago os agradecimentos e a

referência do Governador Aécio Neves a esta Casa. Tanto o Governador Aécio

Neves como o Vice-Governador Antonio Anastasia têm dito, de forma reiterada, que

grande parte do sucesso deste governo se deve ao apoio que a Casa Legislativa de

Minas tem prestado ao Executivo. Aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente o

agradecimento do Executivo neste momento em que iniciamos a atual Legislatura. (-

Lê:)

“Em atendimento à determinação do art. 90, inciso X, da Constituição do Estado de

Minas Gerais, encaminho a esta egrégia Assembleia Legislativa mensagem em que
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presto contas das ações do governo em 2009.

Temos trabalhado, nos últimos anos, com ousadia e coragem para construir uma

nova realidade em Minas. O Choque de Gestão, pautado na essência da boa gestão

pública, consolidou uma estrutura institucional e um ambiente de governança

propícios para o desenvolvimento econômico mineiro, permitindo aferir inúmeros

resultados positivos na condução das políticas públicas.

Recuperamos a capacidade de articulação do Estado e, com um novo modelo de

gestão, atraímos cerca de R$200.000.000.000,00 em novos investimentos, reduzindo

os efeitos da crise econômica vivida em todo o mundo. Não há nada mais satisfatório

que verificarmos o quão longe chegamos. Os resultados desse trabalho estão por

todos os campos. Na área social, o projeto estruturador Poupança Jovem expandiu

sua atuação para mais quatro Municípios, atendendo 32.521 alunos do primeiro,

segundo e terceiro anos do ensino médio das escolas públicas estaduais de Ribeirão

das Neves, Esmeraldas, Ibirité, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros,

Teófilo Otôni e Sabará. Além disso, teve início o processo de descentralização da

gestão do programa, a fim de fortalecer a rede de proteção às famílias socialmente

vulneráveis, estendendo a cobertura da assistência nos Municípios.

No programa Travessia, que articula ações consideradas prioritárias nas áreas de

saúde, saneamento, educação, intervenções urbanas, geração de renda e gestão

social em Municípios com baixo IDH, foram realizadas mais de 830 ações em 35

Municípios, beneficiando mais de 335 mil pessoas, com um investimento total de

R$190.000.000,00, superando em mais de 100% o valor investido em 2008.

No âmbito das ações da saúde, por meio do projeto estruturador Regionalização -

Urgência e Emergência, que contou com recursos de mais de R$1.200.000.000,00,

foram realizados 3.781 atendimentos nos Centros Mais Vida, implantados dois

módulos de transporte eletivo em duas microrregiões e aberto o Centro Hiperdia de

Itabirito; 472 novas ambulâncias passaram a integrar a frota de veículos destinados

aos primeiros socorros. A expansão dos serviços ofertados, somada ao aumento de

qualidade de cuidados secundários e terciários, viabilizaram 67.274 internações-

transferências reguladas nos Municípios sob gestão estadual.

A Fundação Ezequiel Dias distribuiu gratuitamente 48 tipos de medicamentos
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diferentes na rede SUS, totalizando cerca de 1.200.000.000 unidades produzidas.

Foram investidos R$16.000.000,00 na construção da Fábrica de Vacinas, no Bairro

Gameleira, em Belo Horizonte. A unidade entra em operação no segundo semestre

de 2010, produzindo o primeiro lote de 1 milhão de doses para atender o calendário

mineiro de imunização. Ainda cabe destaque à aquisição de tecnologia de fabricação

da vacina contra a meningite C da indústria farmacêutica suíça Novartis, que será

produzida pelo governo de Minas. Em 2010, Minas gerais, além de distribuir

gratuitamente a vacina, também passará a ser o único Estado a deter a tecnologia de

produção.

Na área de educação, o projeto Escola de Tempo Integral, que visa aumentar o

tempo de permanência dos alunos nas escolas por meio de atividades letivas e

recreativas, beneficiou 105.406 alunos. Foram capacitados 4.500 profissionais para

os trabalhos de leitura e escrita e 830 professores de Educação Física para atuar em

oficinas esportivas. O programa está presente em todas as regiões do Estado. Em

2009, o Programa de Educação Profissional - PEP - continuou oferecendo educação

profissionalizante de qualidade, criando para jovens e adultos oportunidades reais no

mercado de trabalho. Foram credenciadas 106 instituições, que oferecem 62 cursos

técnicos em 10 áreas de formação para 51.538 alunos. Foram oferecidos cursos

técnicos de administração empresarial, gestão de empresas, secretariado e

assessoria.

Várias iniciativas contribuíram para a modernização do sistema de defesa social.

Por meio do projeto estruturador Expansão, Modernização e Humanização do

Sistema Prisional, 1.095 presos foram mantidos sob a responsabilidade das

Associações de Proteção e Assistência ao Condenado - Apacs -, 4.637 presos

trabalharam por meio de postos de trabalho nas unidades prisionais, 3.386 servidores

tornaram-se capacitados em Educação Continuada - Pidesp -, e 8.602 presos foram

atendidos pelos núcleos jurídicos de unidades prisionais. Houve inauguração de cinco

unidades prisionais, representando incremento de 1.202 vagas no sistema

penitenciário estadual.

Em relação aos serviços de segurança pública, melhorias significativas nos

indicadores de violência podem ser percebidas. Houve a redução de 19,13% no
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índice de criminalidade global; queda de 27,46% no índice de criminalidade violenta;

e baixa de 21,71% na taxa de homicídios consumados. Comparado a 2008, a Polícia

Militar de Minas Gerais ampliou em 13,23% o número de operações policiais.

Cresceu em 9,22% e 19% a quantidade de apreensões de armas de fogo e de armas

brancas, respectivamente.

O Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais

- ProMG - recuperou e conservou 4.909km de rodovias em 2009; 27 praças de

pesagem construídas encontram-se em funcionamento no ProMG Pleno. Mediante o

projeto estruturador Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos

Municípios - Proacesso -, o governo do Estado autorizou a pavimentação de acessos

a 219 Municípios com 5.328km, dos quais 3.480 já pavimentados. Em relação ao

programa RMBH, merece destaque a duplicação da Avenida Antônio Carlos, em

convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte.

Em relação à qualidade e à inovação na gestão pública, não se pode deixar de

destacar as obras da Cidade Administrativa. A nova sede do governo de Minas

reunirá, em um único local, secretarias e órgãos públicos, conferindo maior eficiência

à gestão do Estado e economia anual de mais de R$85.000.000,00. No exercício de

2009, foram realizadas 23 licitações, que resultaram na economia de

R$288.000.000,00 - 55% sobre os preços de referência -, restando apenas sete

processos licitatórios. A previsão é que a mudança de todas as secretarias ocorra até

o final do primeiro semestre de 2010.

No âmbito do projeto estruturador Descomplicar - Melhoria do Ambiente de

Negócios -, que visa a facilitar as relações do Estado com as empresas, com os

cidadãos e com o próprio Estado, foram implantadas as unidades Minas Fácil de

Uberaba, Juiz de Fora, Varginha e Governador Valadares, proporcionando aos

empreendedores a simplificação por meio da reunião, em um único local, dos

diversos órgãos envolvidos no processo de abertura de empresas. Com mais essas

quatro unidades, já são 29 os Municípios atendidos pelo programa, que, ao longo de

2009, beneficiou mais de 20 mil empreendedores. Atualmente, o prazo médio de

abertura de empresas nas 29 unidades Minas Fácil é de 15 dias; em Belo Horizonte,

de 9 dias. Para 2010, a meta é de 10 dias em todas as unidades.
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Por meio do programa Lares Geraes, foram construídas 4.771 moradias em 2009,

totalizando 22 mil unidades habitacionais entregues desde o início do programa.

Essa, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é apenas uma amostra

dos inúmeros resultados obtidos em Minas. Tenho a convicção de que só chegamos

até aqui porque a tarefa e a responsabilidade de tornar Minas o melhor Estado para

viver foram tomadas por todos nós. No entanto, o que juntos fomos capazes de

construir até agora não nos recomenda tranquilidade. Essa consciência nos exige

ainda mais rigor e foco no futuro. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, estar aqui, neste instante, é renovar meus compromissos com a

transformação da sociedade para uma Minas cada vez mais justa e solidária. O

melhor Estado para viver. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas

Gerais”.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 2, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 2/2/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 14h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva substituindo o Deputado Irani Barbosa, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência

pública, o projeto para instalação da usina hidrelétrica pertencente à Bacia
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Hidrográfica Rio Grande e à Sub-bacia do Rio da Cachoeirinha, no Município de

Bueno Brandão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Mariza de Sousa Pinto Fontana, Prefeita Municipal de Socorro (SP);

Valéria Cristina Rezende, Superintendente Regional de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável Regional Sul -; e os Srs. Mário Batista da Silva Filho,

Diretor de Turismo da Secretaria de Turismo do Município de Bueno Brandão,

representando o Prefeito Municipal Jair Asbahr; Marcos Lomônico, Diretor de

Planejamento da Secretaria Municipal de Socorro (SP); Vereador Joaquim de Assis

dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão; Vereador Pedro

Sábio Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Socorro (SP); Bergson Cardoso

Guimarães, Coordenador Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da

Bacia do Rio Grande; e Alan de Alvarenga Menezes, Diretor-Presidente da empresa

Hi Brazil, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.174, 5.178, 5.190 e 5.192/2009, e é rejeitado o

Requerimento nº 5.197/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Fábio

Avelar (2): seja realizada audiência pública para discutir os impactos sociais,

econômicos e ambientais decorrentes da construção de barramento no Rio das

Velhas, no âmbito do projeto de transposição do Rio São Francisco, e seja

encaminhado ao Governador do Estado, a diversos órgãos estaduais e federais e

entidades que lidam com questões ambientais e a algumas Prefeituras e Câmaras

Municipais do Estado relatório da audiência pública ocorrida na 27ª Reunião Ordinária

desta Comissão, no dia 15/12, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a



____________________________________________________________________________
12

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Sávio Souza Cruz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.008/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Banda de Música Celso Máximo Pereira, com sede no Município

de Pompéu.

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 4.008/2009 pretende declarar de utilidade pública a Banda de

Música Celso Máximo Pereira, com sede no Município de Pompéu, entidade sem fins

econômicos, cuja finalidade consiste em difundir o aprendizado da música e a

execução dos instrumentos musicais.

Para tanto, promove atividades socioculturais para a difusão da música,

constituindo-se em centro de integração e desenvolvimento comunitário e busca

abrilhantar festividades que se realizem no Município e em outras cidades.

Pela importância do trabalho desenvolvido pela Banda de Música Celso Máximo

Pereira, consideramos meritória sua declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.008/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.
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Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.029/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro Primeiro de

Maio, com sede no Município de Ouro Branco.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.029/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro Primeiro de Maio, com sede no Município de

Ouro Branco. Fundada em 1990, a Associação tem como finalidade atuar como

agente catalizador e coordenador das reivindicações dos moradores do referido

bairro, encaminhando e promovendo soluções alternativas junto aos órgãos e

autoridades competentes.

A entidade procura assistir social e economicamente pessoas carentes, trabalhando

no combate à fome e à pobreza e na proteção da saúde da família, da maternidade,

da infância e da velhice.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.029/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.031/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação de Capoeira Aché Minas Brasil, com sede no Município

de Candeias.

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 4.031/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Capoeira Aché Minas Brasil, com sede no Município de Candeias.

Entidade sem fins econômicos, a Associação de Capoeira Aché Minas Brasil tem

por finalidade manter intercâmbio e contato com sociedades congêneres; fomentar,

entre os associados, os vínculos de amizade e fraternidade; promover, por todos os

meios, a elevação dos níveis moral, social, cultural e desportivo de seus associados;

manter cursos para o aprendizado da música e prática da capoeira; promover e

favorecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento da arte popular e, em especial, da

capoeira.

Pela importância do trabalho desenvolvido pela instituição, consideramos meritória

sua declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.031/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.041/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do Bairro Nossa Senhora de Fátima

– Apromel do Fátima, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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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 4.041/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pró-Melhoramento do Bairro Nossa Senhora de Fátima – Apromel do

Fátima, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos básicos 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 no art. 4º que seus

Diretores não serão remunerados; e no art. 27 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social.

Todavia, objetivando retificar o nome da entidade, apresentamos a Emenda nº 1 no

final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do projeto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.041/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do

Bairro de Fátima - Apromel do Fátima, com sede no Município de Sabará.”.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.059/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Três Barras – ACTB-FM –,

com sede no Município de Fortuna de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/12/2009 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 4.059/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Três Barras – ACTB-FM –, com sede no Município de

Fortuna de Minas.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciadas 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 no art. 28 que as

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

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

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

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, 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 4.059/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Delvito Alves - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.064/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da

Pontinha, com sede no Município de Paraopeba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/12/2009 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 4.064/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da Pontinha, com sede no

Município de Paraopeba.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciadas 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 no art. 28 que as

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

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

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

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade

jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

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

do Projeto de Lei nº 4.064/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Chico

Uejo - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.072/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo alterar o art. 1o da Lei no 1.645, de 16/9/57, que declara de utilidade

pública o Asilo São Vicente e Santo Antônio, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2009 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 4.072/2009 pretende alterar o art. 1º da Lei nº 1.645, de 16/9/57,

que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente e Santo Antônio, com sede no

Município de Uberlândia, com o objetivo de adequá-lo ao novo estatuto da entidade,

aprovado em setembro de 2008, que mudou o seu nome para Instituição Social São

Vicente e Santo Antônio.

Importa ressaltar que tal entidade possui caráter filantrópico, beneficente e de

assistência social, sem fins lucrativos e cumpre todos os requisitos exigidos pela Lei

nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública.

Com efeito, 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. Nos termos do art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso

II determina que as atividades de Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e o inciso III dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao Conselho
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Central de Uberlândia da Sociedade de São Vicente de Paulo.

A proposição em tela visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão social

da entidade e a anterior, constante na Lei nº 1.645. Assim, orienta-se pela Lei

Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a

consolidação das leis do Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei

pode ser modificada por meio de nova redação, acréscimo ou revogação de

dispositivo.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.072/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Chico

Uejo - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.074/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo Maranatha de Art’Global, com sede no Município de

Varginha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2009 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 4.074/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Maranatha de Art’Global, com sede no Município de Varginha.

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

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

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

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

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 14, parágrafo

único, que as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente

gratuitas; e no art. 28, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres, registradas no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.074/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Delvito Alves - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.077/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Caminhos da Vida de

Araxá, com sede no Município de Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2009 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 4.077/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Caminhos da Vida de Araxá, com sede no Município de

Araxá.

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

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

5, respectivamente, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

reverterá a entidade congênere, legalmente constituída e detentora do título de

utilidade pública; e que as atividades dos Diretores e Conselheiros, voluntários,

instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.077/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Chico Uejo - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.078/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Brasileira dos Estudantes contra as Drogas – Abecad –, com

sede no Município de Ituiutaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2009 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 4.078/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Brasileira dos Estudantes contra as Drogas – Abecad –, com sede no Município de

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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 no item 4º que as

atividades dos seus Diretores e associados não serão remuneradas; e no 6º que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, dedicada à cultura ou à recuperação de dependentes químicos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.078/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.071/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 443/2009, o Governador do Estado enviou a esta

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

Município de São Gonçalo do Rio Preto o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2009 e encaminhada

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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.071/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto

um imóvel com área de 360m², situado na Rua Peixe Vivo, s/nº, nesse Município,
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registrado sob o nº 2.872 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Diamantina.

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

legislativa para alienação de imóvel do Estado. No âmbito infraconstitucional, a Lei

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

institui normas para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, impõe,

além da referida autorização, a necessidade de existência de interesse público

devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel destina-se ao funcionamento da Secretaria

Municipal de Saúde de São Gonçalo do Rio Preto, facilitando o acesso dos usuários

às suas dependências e consequente melhoria nos serviços prestados pela área e

avanço nos indicadores de qualidade de vida da comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º preceitua que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.071/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Chico Uejo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.828 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.828/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Pinheira de Pequenos Produtores

Rurais, com sede no Município de Bandeira, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.828/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pinheira de Pequenos

Produtores Rurais, com sede no Município de Bandeira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Pinheira de

Pequenos Produtores Rurais, com sede no Município de Bandeira.

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

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.869 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.869/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Materlândia -

APRMG -, com sede no Município de Materlândia, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.869/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Materlândia -

APRMG -, com sede no Município de Materlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais de

Materlândia - APRMG -, com sede no Município de Materlândia.

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

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2010

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/2/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

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

discursos da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Carlin Moura; questão de

ordem; aprovação - Correspondência: Mensagens nºs 456, 457, 458, 459, 460, 461,

462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 e 476/2010

(encaminhando os Projetos de Lei nºs 4.135, 4.136 e 4.137/2010, os vetos às

Proposições de Lei nºs 19.559, 19.574, 19.586, 19.621 e 19.568, às Proposições de

Lei Complementar nºs 117 e 118, às Proposições de Lei nºs 19.625 e 19.624 e os

Projetos de Lei nºs 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145 e

4.146/2010, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 38/2010

(encaminhando o Projeto de Lei nº 4.147/2010 e solicitando a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 4.109/2009), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.148 a

4.179/2010 - Requerimentos nºs 5.334 a 5.356/2010 - Requerimentos das Comissões

de Política Agropecuária e de Direitos Humanos e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -

Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de Meio Ambiente e da

Bancada do PV e das representações partidárias do PPS, do PSC, do PSC e do PSL

(2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados André Quintão, Padre João,

Vanderlei Miranda e Almir Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Palavras do Sr. Presidente (2) - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido no Ofício nº

38/2010, do Presidente do Tribunal de Contas; deferimento - Requerimento do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Votação de Requerimentos:

Requerimentos das Comissões de Política Agropecuária e de Direitos Humanos;

aprovação - Questões de ordem - Requerimento do Deputado Ademir Lucas;

deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Requerimento da Deputada
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Maria Tereza Lara; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes - 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 -

Agostinho Patrús 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 - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dilzon Melo

- Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento

- Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - 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 - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, a Deputada

Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, colegas e
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companheiros Deputados e Deputadas, ontem tivemos a sessão solene de abertura

da 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, com a presença de grandes autoridades,

presidida pelo nosso nobre Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Assembleia, mas eu gostaria de registrar, Sr. Presidente, e pedir que conste em ata

que nessa sessão solene nós tínhamos sete ilustres autoridades, mas não havia

nenhuma mulher. Temos feito essa discussão nesta Casa. Temos um requerimento

da nossa autoria com a bancada feminina. Ontem registramos com a assessoria do

Plenário. Gostaríamos que constasse que é importante para nós, mulheres, porque já

somos mais de 50% da população de Minas Gerais. Queremos que haja

verdadeiramente democracia de gênero. Solicitamos, então, que haja sensibilidade

parlamentar nas próximas reuniões. Não há necessidade de isso constar no

Regimento Interno; basta uma decisão da Mesa. Esperamos que haja uma liderança

representando as mulheres deste Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência sugere que as palavras da Deputada Maria Tereza

Lara sirvam de estímulo a outras mulheres de Minas Gerais para que se candidatem.

Precisamos de mais mulheres aqui. Elas estão ampliando sua participação em vários

setores, e queremos também que estejam presentes no setor político para o

engrandecimento da nossa democracia. Com a palavra, para discutir a ata, o

Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, dou as boas-vindas aos ilustres

Deputados e Deputadas e cumprimento o povo de Minas Gerais. Tivemos ontem, na

abertura da 4ª Sessão Legislativa, a presença do Sr. Secretário de Governo, que teve

a oportunidade de fazer neste Plenário uma prestação de contas em nome do Exmo.

Sr. Governador do Estado. No entanto, sentimos falta de alguns pontos importantes,

essenciais no nosso entendimento. O Sr. Governador, por meio de sua mensagem,

não prestou contas dos acordos firmados neste Plenário, por exemplo, no que diz

respeito aos Agentes Penitenciários. Nada se falou sobre o cumprimento desse

acordo. Não houve prestação de conta alguma sobre a execução das emendas

parlamentares democraticamente aprovadas aqui e que compõem o Orçamento e a

Lei Orgânica do Estado de Minas Gerais. Essas emendas parlamentares são

fundamentais para a obra de infraestrutura dos Municípios, calçamento de ruas,
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construção de poços artesianos, compra de veículos para conselhos tutelares,

investimentos nas áreas culturais, projetos culturais. Talvez não tenha havido

prestação de contas sobre essas emendas parlamentares porque o governo do

Estado tenha dificuldades em fazê-la. Parece que está havendo privilégio na

execução dessas emendas, pois algumas não estão sendo executadas. E não há

explicação lógica. Percebemos ainda, na prestação de contas, ausência de

justificativas, por exemplo, da demora nos cronogramas de obras do Proacesso. Em

várias cidades do interior de Minas Gerais, as obras estão atrasadas. Sr. Presidente,

a construção de uma verdadeira democracia pressupõe transparência e clareza nas

prestações de contas, não apenas nos aspectos positivos, mas também nas

debilidades que o governo possa eventualmente apresentar. Desejamos a todos um

bom retorno aos trabalhos parlamentares. Torcemos para que este seja um ano

melhor e que os acordos firmados no Plenário desta Casa sejam cumpridos.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Pela ordem, Sr. Presidente. Pelo Regimento, o horário

seria até às 14h30min porque a sessão começou às 14h15min. Teríamos, então,

mais 6 minutos para a discussão da ata.

O Sr. Presidente - A Presidência concederá a palavra a V. Exa. após a leitura da

correspondência. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM N° 456/2010*

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei, que

autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig - a

alienar os imóveis que especifica.

A autorização em comento visa permitir que a Fapemig cumpra seus fins

institucionais de modo mais eficiente e focado, haja vista não ser objetivo precípuo
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dessa Fundação a gestão de imóveis - alguns deles, aliás, sediados em outros

Estados - com os encargos e ônus decorrentes da manutenção e conservação de tais

bens.

É de se ressaltar, em igual medida, que os recursos provenientes da alienação dos

imóveis relacionados no projeto serão destinados ao atendimento da missão

institucional da Fapemig, fortalecendo seu papel de agência de fomento a ciência,

tecnologia e inovação no Estado.

Tratando-se, pois, de medida de inegável interesse público, venho solicitar dessa

augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.135/2010

Autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -

a alienar os imóveis que especifica.

Art. 1º - Fica a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig -autorizada a alienar os seguintes imóveis:

I - apartamento nº 102 do Edifício Manaus, situado na Rua Engenheiro Amaro

Lanari, ex-Rua Alfeu Piana, no Município de Belo Horizonte, e a respectiva fração

ideal de 0,065 (sessenta e cinco milésimos) do terreno formado pelos lotes nº 24 e nº

25 do quarteirão 73 da ex-Colônia Adalberto Ferraz, com áreas, limites e

confrontações descritos na planta correspondente, registrado sob o nº R-2-5112 no

livro 2 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

II - conjunto 17-C, localizado no 17º andar do Edifício Conde de Prates, na Rua

Líbero Badaró, nº 293, 1º Subdistrito-Sé, no Município de São Paulo, Estado de São

Paulo, com área construída de 338,61m² (trezentos e trinta e oito metros quadrados e

sessenta e um decímetros quadrados), e a respectiva fração ideal de 0,00629

(seiscentos e vinte e nove centésimos de milésimos) do terreno e registrado sob o nº

R-4-39.980 no livro 2 do Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo;

III - prédio situado no Município de Belo Horizonte, na Rua Cláudio Manoel, nº

1.205, em partes dos lotes nº 18 e nº 24 da quadra 18 da 5ª seção urbana, com área

construída de 532,80m² (quinhentos e trinta e dois metros quadrados e oitenta
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decímetros quadrados) no subsolo, 325,80m² (trezentos e vinte e cinco metros

quadrados e oitenta decímetros quadrados) no pavimento térreo, 268,87m² (duzentos

e sessenta e oito metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) no

mezanino, 166,84m² (cento e sessenta e seis metros quadrados e oitenta e quatro

decímetros quadrados) no pilotis, 168,67m² (cento e sessenta e oito metros

quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) no 1º pavimento, 172,56m²

(cento e setenta e dois metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados)

no 3º pavimento, 174,62m² (cento e setenta e quatro metros quadrados e sessenta e

dois decímetros quadrados) no 4º pavimento, 172,76m² (cento e setenta e dois

metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) no 5º pavimento, 178,97m²

(cento e setenta e oito metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) no

6º pavimento, 181,25m² (cento e oitenta e um metros quadrados e vinte e cinco

decímetros quadrados) no 7º pavimento, 183,62m² (cento e oitenta e três metros

quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) no 8º pavimento, 23,04m² (vinte

e três metros quadrados e quatro decímetros quadrados) na casa de máquinas,

acrescida de 22,10m² (vinte e dois metros quadrados e dez decímetros quadrados)

no subsolo, 4,48m² (quatro metros quadrados e quarenta e oito decímetros

quadrados) no térreo, 9,52m² (nove metros quadrados e cinquenta e dois decímetros

quadrados) no mezanino, registrado sob o nº R-15-26.929 no livro 2 do Cartório do 3º

Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

IV - prédio e respectivo terreno situado no Município de Belo Horizonte, na Rua

Paraíba, nº 641, formado pelo lote nº 10 do quarteirão 27 da 5ª seção urbana, com

área de 600m² (seiscentos metros quadrados), tendo limites e confrontações de

acordo com a planta respectiva, registrado sob o nº R-1-39.679 no livro 2 do Cartório

do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; e

V - prédio situado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

Rua Gonçalves Dias nº 46/48, com 14 pavimentos interligando o prédio nº 116 da Av.

Rio Branco, composto de subsolo, térreo, pavimento intermediário e sobreloja e

pavimento tipo do 2º ao 14º, pela Rua Gonçalves Dias, e respectivo terreno

designado lote 01 (um), do PA 20202, medindo 10,20m (dez metros e vinte

centímetros) de frente pela Rua Gonçalves Dias; 5,90m (cinco metros e noventa
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centímetros) de fundos; pelo lado direito, 59,90m (cinquenta e nove metros e noventa

centímetros); e à esquerda mede 47,00m (quarenta e sete metros) mais 3,55m (três

metros e cinquenta e cinco centímetros) estreitando o terreno, mais 13,25m (treze

metros e vinte e cinco centímetros) aprofundando o terreno, que confronta pela Rua

Gonçalves Dias, à direita, com o prédio nº 50, de propriedade da Santa Casa de

Misericórdia ou sucessores; à esquerda com o prédio nº 40, de propriedade da

Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro ou sucessores e, aos

fundos, com o Edifício Credireal, situado na Av. Rio Branco nº 116-A e 116, de

propriedade do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/A e outros, registrado na

matrícula nº 70.527, de Registro Geral, do Cartório do 2º Ofício de Registro de

Imóveis do Rio de Janeiro - RJ - Prenotação 329091.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados

no “caput” serão destinados ao atendimento dos fins institucionais da Fapemig.

Art. 2º - As alienações de que trata esta lei serão precedidas de avaliação e

licitação a cargo de comissão a ser designada pelo Presidente da Fapemig.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 457/2010*

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a alienar o

imóvel que especifica, no Município de Jequeri, por estar ocioso, como informado

pela Secretaria de Estado de Educação.

Reitero a Vossa Excelência, na oportunidade, protestos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 4.136/2010
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Autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar o imóvel de propriedade do

Estado de Minas Gerais, constituído por um terreno rural com área de 2.400,00m² e

respectiva benfeitoria, com área de 234,44m², situado no local denominado Vargem

Alegre, no Município de Jequeri, registrado sob o nº R-7/296 do Livro nº 2, folha 579,

do Cartório do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Jequeri.

Art. 2º - A alienação de que trata o art. 1º será precedida de avaliação, a cargo de

comissão designada pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, e de

licitação, atendidas as disposições do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de janeiro

de 1993.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 458/2010*

Belo Horizonte, 4 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Quartel Geral o imóvel situado na Rua Dores do Indaiá, s/nº, Distrito

de Quartel São João, constituído pela área total de 10.013.000m², adquirido por

doação da Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá, conforme o registro nº 9.467,

Livro 3ºX, fls. 243, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores do

Indaiá.

O projeto encaminhado tem o objetivo de dar destinação pública ao imóvel em

questão, objetivando a construção do novo prédio da escola municipalizada, o que

acarretará relevantes benefícios à população daquele Município.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.137/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Quartel Geral o

imóvel situado na Rua Dores do Indaiá, s/nº, Distrito de Quartel São João, no

Município de Quartel Geral, constituído de área de 10.013,00m², registrado sob o nº

9.647, Livro 3ºX, fls. 243, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores

do Indaiá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será utilizado para construção de

novo prédio da escola municipalizada.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 459/2010*

Belo Horizonte, 5 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por inconstitucionalidade, à

Proposição de lei nº 19.559, que dá nova redação ao inciso II do § 1° do art. 2° da Lei

n° 8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe sob re mudança de denominação da

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - Cemig - para Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig - e sobre ampliação de seu objetivo social, e dá outra

providência.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - assim se

manifestou:

Art. 2º:

“Art. 2° - A receita decorrente do uso das instalaç ões de distribuição relativa às
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atividades de telecomunicação previstas no inciso II do § 1° do art. 2° da Lei n° 8.655,

de 1984, com a redação dada por esta Lei, será revertida em prol da modicidade

tarifária, na forma da legislação específica.”

Razões do Veto

“A reversão da receita decorrente do uso das instalações de distribuição em

atividades de telecomunicação em prol da modicidade tarifária significa, com a devida

vênia, invasão da competência da União de explorar os serviços de

telecomunicações, bem como para legislar a respeito, conforme estabelecido nos

arts. 21 e 22 da Constituição Federal de 1988.

Há que se ter em vista, ainda, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que, editada

em consonância com o art. 21, XI, da Constituição Federal, regulamentou a

organização dos serviços de telecomunicação, por meio de regras atinentes aos

direitos e deveres das prestadoras e dos usuários, à aplicação das receitas, à

universalização, às penalidades por descumprimento dos contratos de concessão, e

instituiu a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, com a função de órgão

regulador.

Vale registrar, em consonância com o disposto no art. 210 dessa Lei que ‘as

concessões, permissões e autorizações de serviço de telecomunicações e de uso de

radiofreqüência e as respectivas licitações regem-se exclusivamente por esta Lei, a

elas não se aplicando as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de 13 de

fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e suas alterações.’

No que tange à função regulatória, é bem de ver que a Lei nº 9.472/97, conferiu à

Anatel, em seu art.19, IV, X, XII e XVI, o exercício do poder normativo.

Portanto, à vista das considerações supra, nota-se que não é dado ao legislador

estadual estabelecer regras ou condições relativas à prestação de serviços de

telecomunicações, uma vez que lhe falta competência para tal.

Afora a impossibilidade de legislar sobre serviços de telecomunicações, o art. 2º da

Proposição de Lei em comento também encontra obstáculo na regulação específica

do setor elétrico, que a propósito também é privativa da União.

No caso, a Aneel, que exerce poder normativo semelhante à de sua congênere

Anatel, estabelece critérios próprios para aplicação de recursos decorrentes das
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receitas oriundas ou não do serviço público de energia elétrica.

Exemplo disso pode ser constatado na recente Resolução Normativa Aneel nº 375,

de 25 de agosto de 2009, que regulamenta a utilização das instalações de

distribuição de energia elétrica como meio de transporte para a comunicação digital

ou analógica de sinais, por meio do sistema de PLC supracitado.

O art. 15 dessa resolução determina que ‘a apuração das receitas do uso das

instalações de distribuição nas atividades com o uso do PLC terá reversão em prol da

modicidade tarifária, nos termos da legislação estabelecida pela Aneel.’

Ante o exposto, a Cemig manifesta-se favorável à sanção da Proposição de Lei nº

19.559, apenas no que tange à alteração do objeto social da Companhia.

Já quanto à reversão da receita decorrente do uso das instalações de distribuição

em atividades de telecomunicação em prol da modicidade tarifária, constante do art.

2º da proposição sugere-se o veto.

Nesse sentido, esta Sede, adotando o entendimento da Cemig, manifesta-se pelo

veto parcial da Proposição de Lei nº 19.559, no que tange ao art. 2º da mesma.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima

mencionado da Proposição em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação

dos Senhores Membros da Assembleia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 460/2010*

Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de Lei nº 19.574/2009,

que altera as Leis n° 14.313, de 19 de junho de 200 2, n° 15.424, de 30 de dezembro

de 2004, e n° 16.318, de 11 de agosto de 2006, por considerá-la contrária ao

interesse público em razão de ilegalidade.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Fazenda assim se manifestou quanto ao

dispositivo a seguir vetado:
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Art. 4º:

“Art. 4° - Os arts. 1° e 4° da Lei n° 16.318, de 11  de agosto de 2006, passam a

vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1° - O Poder Executivo concederá desconto par a pagamento de crédito

tributário referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - inscrito em dívida ativa no mínimo noventa

dias antes da concessão do benefício, com o objetivo de estimular a realização de

projetos desportivos no Estado, nas condições especificadas nesta lei.

(...)

Art. 4° - Para habilitar-se ao recebimento de recur sos na forma desta lei, o

empreendedor deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos:

I - estar cadastrado no órgão competente do Estado e em pleno e regular

funcionamento;

II - ser entidade declarada de utilidade pública municipal, estadual ou federal ou

considerada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -,

qualificada na forma da Lei n° 14.870, de 16 de dez embro de 2003;

III - estar em dia com as obrigações tributárias e previdenciárias.’.”.

Razões do Veto

As alterações de redação efetuadas pelo art. 4º da presente Proposição de Lei não

atendem ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 -

Lei de Responsabilidade Fiscal, nem ao interesse público, conforme adiante se

demonstra.

Atualmente, o art. 1º da Lei nº 16.318, de 2006, determina que a concessão de

desconto para pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, com o objetivo

de estimular a realização de projetos desportivos no Estado, restringe-se ao débito

inscrito em dívida ativa até 31 de outubro de 2007.

Porém, ao estabelecer uma regra flutuante, com a inclusão nesse dispositivo, em

substituição àquela data, da expressão ‘inscrito em dívida ativa no mínimo noventa

dias antes da concessão do benefício’, a nova redação que se pretende dar ao art. 1º

da citada lei afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seu art. 14 estabelece
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que a concessão de benefício de natureza tributária, que tenha como resultado a

diminuição da receita pública, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto

orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois

exercícios seguintes ou, se for o caso, de medidas de compensação.

Já a nova redação trazida pela Proposição de Lei ao art. 4º da Lei nº 16.318, de

2006, elimina vários requisitos importantes, hoje previstos, para que o empreendedor

se habilite ao recebimento de recursos gerados no contexto da legislação, os quais

são essenciais para o controle e garantia de que os recursos destinados aos projetos

desportivos venham a ser efetivamente aplicados aos respectivos fins.

Assim, a Proposição de Lei, em seu art. 4º, além de contrariar o interesse público,

deixa de atender a disposição da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Daí a necessidade do veto parcial sobre o referido art. 4º da Proposição de Lei, a

fim de se manter a atual redação dos vigentes arts. 1º e 4º da citada Lei nº 16.318, de

2006.”

São essas as razões que me levam a opor veto ao art. 4º da Proposição de Lei nº

19.574, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 461/2010*

Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por contrariedade ao interesse

público, à Proposição de Lei nº 19.586, que altera o art. 32 da Lei n° 13.771, de 11 de

dezembro de 2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação

das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências, e o art. 3° da

Lei n° 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe s obre rios de preservação

permanente e dá outras providências.
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Ouvida, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

Semad - assim se manifestou quanto ao dispositivo a seguir vetado:

Art. 2º:

“Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, o

seguinte parágrafo único:

‘Art. 3º - (...)

Parágrafo único - Excetua-se da proibição prevista no inciso I do “caput” deste

artigo a intervenção de utilidade pública e interesse social devidamente autorizada

pelo órgão ambiental competente.’.”

Razões do Veto

O art. 2º da Proposição de Lei nº 19.586 é incompatível com os objetivos arrolados

no art. 2º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, que dispõe sobre rios de

preservação permanente e dá outras providências:

“Art. 2° - A declaração como rio de preservação per manente visa a:

I - manter o equilíbrio ecológico e a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e

marginais;

II - proteger paisagens naturais pouco alteradas, de beleza cênica notável;

III - favorecer condições para a educação ambiental e a recreação em contato com

a natureza;

IV - proporcionar o desenvolvimento de práticas náuticas em equilíbrio com a

natureza;

V - favorecer condições para a pesca amadorística e desenvolver a pesca turística.”

A eventual permissão para a modificação das margens e dos leitos dos rios

classificados como de preservação permanente, dada em termos amplos, sem

análise das condicionantes técnicas, tornará o texto legal e o regime especial

atribuído aos cursos d’água, integralmente inócuos, já que os cinco objetivos acima

transcritos restarão, de forma direta ou indireta, prejudicados.

Em razão do exposto, a Semad propõe veto parcial à Proposição de Lei nº 19.586,

no tocante ao dispositivo acima referido.

São essas as razões que me levam a vetar o art. 2º da Proposição de Lei nº 19.586,

devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.
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Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 462/2010*

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto total, por contrariedade ao interesse público,

à Proposição de Lei nº 19.621, que institui a Semana do Aleitamento Materno.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Saúde assim se manifestou:

Razões do Veto

No âmbito da Secretaria de Estado de Saúde já se articula a programação da

Semana do Aleitamento Materno, em consonância com ditames emanados da Opas,

OMS e Ministério da Saúde, e em harmonia com a Norma Brasileira de

Comercialização de Alimentos para Lactentes, Bicos, Chupetas e Mamadeiras, a qual

remete a regras sobre o aleitamento materno.

Outrossim, ao Conselho Estadual de Saúde - instituído com base nas Leis Federais

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e com

atribuições regulamentadas em nosso Estado pelo Decreto nº 32.568, de 5 de março

de 1991 - compete deliberar sobre a Política Estadual de Saúde como um todo, não

se arrolando entre suas atribuições a definição de eventos específicos.

São essas, por conseguinte, as razões que me levam a vetar totalmente a

Proposição de Lei nº 19.621, devolvendo-a ao necessário reexame dos membros

dessa egrégia Assembleia.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 463/2010*

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da
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Constituição do Estado, decidi opor veto total, por inconstitucionalidade, à Proposição

de Lei nº 19.568, que dispõe sobre a cremação de cadáver.

Ouvida, a Advocacia-Geral do Estado assim se manifestou:

Razões do Veto

A iniciativa é de grande relevância. Contudo, a despeito da nobre intenção que

envolve o Projeto, entendemos que há invasão de competência legislativa municipal,

porquanto se trate de assunto de interesse local, o que dá margem à incidência do

inciso I do art. 30, da Constituição da República.

Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 1221/RJ: “Constitucional. Município. Serviço Funerário. CF.,

art. 30, V. Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem

respeito com necessidades imediatas do Município. C.F., art. 30, V. Ação Direta de

inconstitucionalidade julgada procedente.”

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar a Proposição em tela,

devolvendo-a ao necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 464/2010*

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por inconstitucionalidade e

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei Complementar nº 117, que

institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e

altera a Lei Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

Consultado, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais assim se manifestou

sobre o dispositivo a seguir vetado:

Art. 4º:

“Art. 4° - Fica acrescido ao art. 96 da Lei Complem entar n° 102, de 2008, o seguinte §
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3°:

‘Art. 96 - (...)

§ 3° - Nos casos de suspensão de procedimento licit atório ou de concurso público,

o mérito deverá ser decidido no prazo de noventa dias, sob pena de perda da eficácia

da medida cautelar.’.”

Razões do Veto

Entende o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que a inclusão desse § 3º

ao art. 96 da Lei Complementar n° 102, de 2008, não  atende aos melhores princípios

da Administração Pública, no que tange à eficiência, legalidade e ao interesse

público.

Esclarece a Corte de Contas que é da sua competência suspender, de ofício ou a

pedido, liminarmente, mediante medidas cautelares, o procedimento licitatório, até a

assinatura do respectivo contrato ou a entrega do bem ou serviço, caso sejam

constatadas ilegalidades, e que o art. 97 da citada Lei Complementar é expresso ao

prever que a regulamentação de tais medidas estará disciplinada no Regimento

Interno da Corte, que foi editado pela Resolução nº 12, de 17 de dezembro de 2008,

podendo subsidiariamente aplicar-se o Código de Processo Civil, destacando, ainda,

que a Constituição do Estado, no § 3º do seu art. 77, estabelece que compete

privativamente ao próprio Tribunal de Contas elaborar o seu Regimento Interno.

Alerta, também, que, se não for retirado da Proposição o dispositivo acima

transcrito, adotando-se o nele disposto no âmbito normativo, tal fato ocasionará

relevante transtorno aos trabalhos da Casa, haja vista impactar os prazos internos e

externos de tramitação dos processos, o que, em consequência, demandará uma

ampla alteração e revisão na Resolução nº 12, de 2008.

São essas as razões que me levam a vetar o art. 4º da Proposição de Lei

Complementar nº 117, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia

Assembleia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 465/2010*
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Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por inconstitucionalidade e

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei Complementar nº 118, que

altera a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do

Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e a Lei Complementar nº 83, de

28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do

Estado - AGE - e a Lei Delegada n° 177, de 26 de ja neiro de 2007, que estabelece as

tabelas de remuneração dos cargos de provimento em comissão da AGE.

Ouvidas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Estado

de Fazenda e a Advocacia-Geral do Estado assim se manifestaram quanto aos

dispositivos a seguir vetados:

Arts. 1º, 2º e 3º:

“Art. 1º - O art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, fica

acrescido do seguinte § 4º:

Art. 3º - (...)

§ 4º - Os cargos de chefia nos setores jurídicos dos órgãos a que se referem os

incisos I, II e III do “caput” deste artigo serão exercidos privativamente pelos

Procuradores do Estado.”

“Art. 2° - O parágrafo único do art. 7º da Lei Comp lementar nº 81, de 2004, fica

acrescido do inciso III:

Art. 7° - (...)

III - ter, no mínimo, três anos de exercício de atividade jurídica, privativa de bacharel

em Direito, devidamente comprovados.”

“Art. 3° - O inciso I do art. 10 e o “caput” do art . 20 da Lei Complementar nº 81, de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 - (...)

I - o cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do § 1° do art. 8° e

os incisos I, II e III do parágrafo único do art. 7° desta lei complementar;

(...)
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Art. 20 - O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício do cargo não poderá

ser promovido por merecimento.”

Inciso I do § 1º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, com redação

dada pelo art. 8º:

“Art. 8° - (...)

Art. 30-A - (...)

§ 1º - (...)

I - de ofício, por comprovada necessidade do serviço, desde que aprovada

previamente pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado;

(...)”

Razões do Veto

Entendem a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Advocacia-Geral

do Estado: “Dentre as alterações efetuadas pelo Legislativo, está a inserção de

dispositivos referentes aos requisitos para ingresso na carreira de Procurador do

Estado e para ocupação de cargos de chefia na Advocacia-Geral do Estado, nas

assessorias jurídicas dos órgãos da Administração direta do Poder Executivo e nas

Procuradorias das autarquias e das fundações estaduais, bem como a modificação

de normas referentes à remoção dos Procuradores do Estado. Estas matérias são

tratadas nos arts. 1º, 2º, 3º e 8º da Proposição em análise.

O art. 66, inciso III, alínea “c” da Constituição do Estado determina que, entre as

matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, insere-se o regime jurídico

único dos servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e

fundacional, incluído o provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e

transferência de militar para a inatividade.”

“Constata-se, portanto, que há vício de iniciativa nos arts. 1º, 2º, 3º da Proposição

nº 118/2009, bem como na alteração proposta para o inciso I do § 1º do art. 30-A da

Lei Complementar nº 81/2004, nos termos do art. 8º da referida proposição.”

“A par da inconstitucionalidade apontada, a reserva do recrutamento para cargos de

chefia indicados também contraria o interesse público porque impõe restrição de

escolha a um universo reduzido de servidores, impedindo a contribuição de

personalidades outras do mundo jurídico com experiência e conhecimento que
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poderiam ser proveitosos ao Estado.

Argumenta-se, ainda, que nem mesmo no modelo federal isto se dá, não obstante a

existência de elevadíssimo número de advogados e procuradores da União e suas

autarquias.

Também contraria o interesse público a restrição de, no mínimo, três anos de

atividade jurídica para ingresso na carreira. A experiência demonstra que desde a

promulgação das antigas Leis Complementares nº 30, de 10 de agosto de 1993, e nº

35, de 29 de dezembro de 1994, e inclusive antes, não se tem no registro e na

memória dos serviços jurídicos do Estado essa restrição, e não consta que a sua falta

tenha causado prejuízo ao exercício da advocacia pública, antes o contrário, a

inexistência desta restrição tem permitido o ingresso na carreira de jovens advogados

com conhecimentos jurídicos brilhantes e com folha de relevantes serviços prestados.

Quanto à vedação de promoção de Procurador afastado da carreira, esta matéria já

está regulada na atual competência do Conselho Superior. Não convém suprimir esta

competência do Conselho, que pode muito bem examinar e decidir criteriosamente

cada caso, como tem sido feito.

Já no tocante à remoção “ex oficio”, convém ao interesse público que a regra

permaneça como está, em benefício de uma maior eficiência do órgão. Além do que o

órgão tem sido tradicionalmente muito criterioso na matéria e não se tem notícia de

precedentes equivocados. Daí a desnecessidade de se criar mais um filtro

administrativo e de controle sobre o assunto em acréscimo aos órgãos de controle já

existentes.”

Art. 22 da Lei Complementar nº 81 de 2004, com a redação dada pelo art. 4º e

inciso II do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 2004, com a redação dada pelo art.

5º:

“Art. 4° - (...)

Art. 22 - Perderá o direito à promoção por merecimento o Procurador do Estado

que, no período aquisitivo, sofrer punição disciplinar.”

“Art. 5° - O inciso II do art. 26 da Lei Complement ar nº 81, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

Art. 26 - (...)
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II - possuir carteira de identidade funcional, conforme modelo aprovado pelo

Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado;”

Razões do Veto

Entende a Advocacia-Geral do Estado:

“A Proposição de lei complementar tal como enviada à Assembleia Legislativa por

meio de Mensagem do Governador não continha esses dispositivos. Na tramitação

legislativa foram acrescentados estes artigos que visam alterar a redação do art. 22 e

o inciso II do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 2004. Considerando que os

referidos acréscimos alteram de forma significativa a redação vigente do art. 22 e do

inciso II do art. 26, dispositivos estes relativos ao regime jurídico da carreira de

procurador do Estado, entendemos caracterizar-se a invasão de competência

privativa do Governador do Estado, nos termos da alínea “c” do inciso III do art. 66 da

Constituição do Estado.

A Proposição também contraria o interesse público, pois retira da lei a perda do

direito à progressão, o que gera uma incoerência, já que não se pode conceder uma

progressão sem que haja a devida avaliação de desempenho do servidor, pois não é

razoável que, tendo recebido punição disciplinar, ele tenha direito à progressão. Logo,

a penalidade deve abranger não só a promoção como também a progressão.

Quanto ao dispositivo que trata da carteira de identidade funcional, convém que a

competência permaneça com o Advogado-Geral do Estado, pela ordem

administrativa e inclusive com eventuais padronizações estabelecidas por norma de

hierarquia superior.”

Art. 26-B da Lei Complementar nº 81, de 2004, com redação dada pelo art. 6º:

“Art. 6° - (...)

Art. 26-B - O Procurador do Estado designado para substituir o detentor de cargo ou

de função de chefia ou coordenação perceberá a remuneração equivalente à do

cargo ou função, em valor correspondente aos dias de efetiva substituição.

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica ao titular de cargo que tenha por

atribuição exercer a substituição.

§ 2º - O Procurador do Estado, quando exercer, além de suas atribuições

ordinárias, outras decorrentes da substituição de Procurador do Estado em virtude de
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férias, licença ou qualquer outra hipótese de afastamento ou impedimento, perceberá

gratificação mensal equivalente ao vencimento básico do nível I da carreira de

Procurador do Estado, previsto na tabela II.1 do Anexo II da Lei Complementar nº 92,

de 23 de junho de 2006.”

Razões do Veto

Afirmam as Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão, de Fazenda e a

Advocacia-Geral do Estado que na tramitação da Proposição de lei complementar nº

118 “não foi evidenciada a estimativa do impacto orçamentário-financeiro das

despesas, conforme previsto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.”

“A proposta supracitada implica aumento de despesas com pessoal sem previsão

orçamentária, razão pela qual opinamos pelo veto parcial ao art. 6º da Proposição de

Lei Complementar nº 118/2009, apenas no que se refere ao acréscimo do art. 26-B à

Lei Complementar nº 81/2004.”

“Por outro lado, o dispositivo é inconstitucional, pois é fruto de emenda parlamentar

que acarreta aumento de despesa, o que não é admitido nos projetos de iniciativa do

Governador, conforme estabelece o inciso I do art. 68 da Constituição do Estado.”

§ 6º do art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005, com a redação dada pelo art.

10:

“Art. 10 - (...)

§ 6º - Os representantes de que tratam os incisos III e IV não perderão assento no

Conselho Superior em virtude de exoneração do cargo em comissão durante o prazo

previsto no § 1º deste artigo.”

Razões do Veto

Entende a Advocacia-Geral do Estado: “A composição do Conselho Superior da

AGE contempla, além dos membros natos da direção superior e dos membros eleitos

de cada nível da carreira, também os representantes escolhidos pelos Procuradores-

Chefes e pelos Advogados Regionais do Estado, dentre seus pares. Na medida em

que esses membros não mais exercerem os cargos em comissão, em virtude de

exoneração seja a pedido ou a critério do governo, perderão automaticamente a

representatividade da classe que os elegeu, motivo pelo qual é inconveniente e
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contrária ao interesse público a sanção deste dispositivo.”

Art. 6º - A acrescentado à Lei Complementar nº 83, de 2005, pelo art. 12:

“Art. 12 - (...)

Art. 6º - A - O Corregedor da AGE será nomeado pelo Governador do Estado para

mandato de dois anos, admitida a sua recondução por igual período.

Parágrafo único - O cargo de Corregedor da AGE é privativo de Procurador do

Estado.”

Razões do Veto

Entende a Advocacia-Geral do Estado: “A Proposição nesta parte contraria o

interesse público porque convém que o Corregedor acompanhe a equipe

governamental e que possa ser substituído em caso de modificação ou substituição

dessa equipe. Essa tem sido uma tradição na antiga Procuradoria-Geral do Estado.

Nunca houve no órgão o precedente do mandato para o Corregedor que, aliás,

coincide com o modelo federal - na Advocacia-Geral da União também não há

mandato, e não consta que esta prática tradicional tenha sido prejudicial ao serviço

ou que os trabalhos de corregedoria não tenham sido eficientes. Ademais, a

legislação existente dispõe melhor, já que o cargo de Corregedor é privativo de

Procurador do Estado de último nível da carreira.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima

mencionados da Proposição em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação

dos Senhores Membros da Assembleia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 466/2010*

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto total, por inconstitucionalidade e

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei nº 19.625, que determina a

utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde
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localizados no Estado.

Ouvidas, a Secretaria de Estado de Fazenda e a Secretaria de Estado de Saúde,

assim se manifestaram:

Razões do Veto

Entende a Secretaria de Estado de Fazenda que “A Proposição de Lei nº 19.625,

derivada do Projeto de Lei nº 2.935/2008, de iniciativa parlamentar, determina a

utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde

localizados no Estado.

Considerando que a regra inclui hospitais e estabelecimentos de saúde públicos, o

projeto acarreta aumento da despesa prevista no orçamento estadual.

De acordo com o inciso I do art. 68 da Constituição Estadual não será admitido

aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa do Governador do Estado,

que é o caso dos orçamentos anuais, conforme art. 66, inciso III, alínea "i".

Portanto, está caracterizado o vício de iniciativa na apresentação do projeto e

manifestamo-nos pelo veto da Proposição.

A Secretaria de Estado de Saúde não está de acordo com a imposição de que

todos os hospitais e estabelecimentos de saúde públicos e privados localizados no

Estado utilizem indistintamente seringas de agulha retrátil.

Tal imposição se afasta da concepção inicial do Projeto, que não impunha o uso

exclusivo de uma modalidade de seringa e deixava a cargo do estabelecimento de

saúde utilizar ou não tais seringas, que são indicadas principalmente em casos de

pacientes sabidamente portadores de doenças infecto-contagiosas.

Também o alto custo de implementação da medida em todo o Estado a inviabiliza,

eis que a Proposição em comento cria despesa sem indicar a correspondente fonte

de custeio, contrariando o disposto nos incisos I e II do art. 167 da Constituição

Federal, e nos incisos I e II do art. 161 da Constituição Estadual, além de afrontar as

regras dos incisos I e II do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esses, Senhor Presidente, são os motivos que me conduzem a opor veto total, por

inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, à Proposição de lei n°

19.625, que devolvo à Egrégia Assembleia Legislativa, para reexame.

Aécio Neves, Governador do Estado.”



____________________________________________________________________________
49

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 467/2010*

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por contrariedade ao interesse

público, à Proposição de Lei nº 19.624, que altera o inciso III do art. 3º da Lei nº

14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

Consultada, a Secretaria de Estado de Fazenda assim se manifestou sobre o

dispositivo a seguir vetado:

Art. 2º:

“Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua p ublicação, retroagindo seus efeitos

a 28 de dezembro de 2007.”

Razão do Veto

“O art. 2º da Proposição de Lei nº 19.624/2009 pretende atribuir efeito retroativo a

28 de dezembro de 2007 aos dois benefícios fiscais estabelecidos no art. 1º, o que

importaria na obrigação de o Estado restituir o IPVA pago, relativamente aos

exercícios de 2008 e 2009, aos contribuintes que estivessem enquadrados nas

respectivas hipóteses de isenção.

Tal medida, segundo cálculos da Diretoria de Informações Fiscais da

Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais - DINF/SAIF -, resultaria em

um prejuízo financeiro ao Estado da ordem de R$8.800.000,00 (oito milhões e

oitocentos mil reais) no que se refere ao transporte escolar, sem que haja qualquer

medida compensatória, conforme exigido pela Lei Complementar nº 101, de 4 de

maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Referida Lei estabelece em seu artigo 14 que a concessão de benefício de natureza

tributária que tenha como resultado a diminuição da receita pública deverá estar

acompanhada de estimativa deste impacto orçamentário-financeiro no exercício em
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que deva iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. A renúncia deverá ser

considerada na Lei Orçamentária Anual, demonstrando que não afetará as metas

previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e estar acompanhada de medidas de

compensação pelo aumento da receita.

Ademais, 50% (cinquenta por cento) do IPVA arrecadado pelo Estado é

imediatamente repassado ao município de emplacamento do veículo. Como se trata

de devolver imposto já recolhido e repassado aos municípios, o Estado teria que

deduzir tal importância dos futuros repasses aos municípios afetados.

Certamente isso causaria enorme impacto negativo nas finanças públicas do

Estado e desses municípios, comprometendo seriamente seu equilíbrio orçamentário-

financeiro.

Pelo exposto, somos contrários à retroação dos benefícios fiscais a 28 de dezembro

de 2007, haja vista o considerável prejuízo financeiro para a arrecadação tributária

estadual e municipal dela decorrente, e a inexistência de medidas compensatórias

exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por esse motivo, sugerimos o veto parcial à Proposição de Lei nº 19.624/2009,

exclusivamente em relação ao seu art. 2º, que prevê a retroação a 28 de dezembro

de 2007, dos efeitos das alterações nas hipóteses de isenção de que tratam os

incisos III e XVII do art. 3º da Lei nº 14.937/2003.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o art. 2º da

Proposição de Lei nº 19.624, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia

Assembleia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 468/2010*

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Taiobeiras o imóvel situado na Rua Santa Rita de Cássia, 404 -
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Centro, constituído pela área total de 1.867,79m², registrado sob o nº 2260, Livro 2-J,

fls. 136, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Taiobeiras.

O projeto encaminhado tem o objetivo de dar nova destinação pública ao imóvel em

questão, objetivando o funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Educação

e outras unidades administrativas.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.138/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Taiobeiras o

imóvel situado na Rua Santa Rita de Cássia, nº 404, Centro, no Município de

Taiobeiras, constituído pela área de 1.867,79m², registrado sob o nº 2260, Livro 2-J,

fls. 136, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Taiobeiras.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado ao funcionamento da

sede da Secretaria Municipal de Educação e outras unidades administrativas.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 469/2010*

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

Escola Estadual Elisa de Oliveira Campos, de Ensino Médio, à Escola Estadual de
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Ensino Médio localizada no Distrito de Garapuava, do Município de Unaí.

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

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

Elisa de Oliveira Campos, batalhadora incansável pela causa da educação naquela

localidade.

A atuação de Elisa de Oliveira Campos não se limitou ao trabalho de alfabetização

das crianças daquela localidade. Empenhou-se com todas as suas forças para a

criação da primeira escola pública do então povoado de Garapuava, logrando pleno

êxito nas suas pretensões.

Reveste-se, pois, de inteira justiça a perpetuação da memória daquela benfeitora do

ensino, razão por que me permito solicitar dessa augusta Casa a aprovação do

Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

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

Elisa de Oliveira Campos, à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Distrito

de Garapuava, do Município de Unaí.

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

Estadual de Ensino Médio, que, em reunião realizada no dia 13/07/2009, homologou,

pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola

Estadual Elisa de Oliveira Campos, de ensino médio, para denominação da referida

unidade de ensino.

Elisa de Oliveira Campos nasceu em São Romão, Minas Gerais, filha do Senhor

Paulino de Oliveira Campos e da Senhora Valeriana Maria de Almeida.

Ainda jovem, mudou-se com a família para uma fazenda no Distrito Garapuava,

onde passou a alfabetizar os filhos de fazendeiros da região.

Com sua influência e dedicação, foi fundada a primeira escola pública para atender

aos mais carentes.

Dedicou sua vida em prol de uma educação de qualidade para a população carente

daquela localidade.
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A homenageada nasceu em 23/06/1898 e faleceu em 05/04/1973.

Cumpre registrar que, no Município de Unaí, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2009.

João Antônio Filocre Saraiva, Secretário Adjunto.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.139/2010

Dá denominação de Escola Estadual Elisa de Oliveira Campos, de Ensino Médio, à

Escola Estadual de Ensino Médio localizada no Distrito de Garapuava, do Município

de Unaí.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Médio localizada na Rua Capitão Heliodoro,

nº 84, Distrito de Garapuava, do Município de Unaí, passa a denominar-se Escola

Estadual Elisa de Oliveira Campos, de Ensino Médio.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 470/2010*

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

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

Estadual Sebastião Peçanha de Oliveira à Escola Estadual de ensino fundamental e

médio situada no Povoado de Chapadinha, Município de Capelinha.
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O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem a Sebastião

Peçanha de Oliveira que foi incansável na busca de melhores condições de vida para

a população da região, tendo sido responsável pela implantação da primeira escola

municipal em Capelinha.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Sebastião Peçanha de Oliveira, de ensino fundamental (anos finais)

e médio, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, situada no Povoado de

Chapadinha, Município de Capelinha.

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

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio que, em reunião realizada no dia

17/03/2009, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação

do nome Escola Estadual Sebastião Peçanha de Oliveira, para denominação da

referida unidade de ensino.

Sebastião Peçanha de Oliveira, natural do Povoado de Chapadinha, Município de

Capelinha, filho dos agricultores rurais Teotônio Peçanha de Oliveira e Beatriz Lopes

Leal. Lavrador semi-alfabetizado sem ter frequentado escola, cidadão exemplar

construiu sua história conquistando o respeito e a consideração de todos em razão de

sua fibra e competência, desempenhou papel muito importante na comunidade de

Chapadinha, era visto como um homem trabalhador e lutador pelos menos

favorecidos e injustiçados, destacando-se como incansável na busca por melhorias

para o povo de sua região. Foi um dos responsáveis pela reivindicação de uma

escola para a comunidade, pois, achava necessário para a educação dos filhos e

desenvolvimento da região, surgindo assim a primeira escola municipal em

chapadinha.

O homenageado nasceu em 02.10.1918 e faleceu em 22.06.1999.

Cumpre registrar que, no Município de Capelinha, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.
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Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2009.

João Antônio Filocre Saraiva, Secretário Adjunto de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.140/2010

Dá denominação de Escola Estadual Sebastião Peçanha de Oliveira à Escola

Estadual de ensino fundamental e médio, no Povoado de Chapadinha, Município de

Capelinha.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Sebastião Peçanha de Oliveira a Escola

Estadual de ensino fundamental e médio localizada no Povoado de Chapadinha,

Município de Capelinha.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 471/2010*

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, cumpre-me

encaminhar à apreciação dessa egrégia Assembleia o apenso projeto de lei, que diz

de se dar a denominação de Escola Estadual Verner Grinberg de Ensino Médio à

Escola Estadual de Ensino Médio localizada no Distrito de Monte Verde, no Município

de Camanducaia.

A iniciativa visa homenagear um dos pioneiros daquela região, que é hoje

importante polo turístico, movimentando pujante economia. Natural da Letônia, Verner

Grinberg emigrou para o Brasil ainda jovem, naturalizou-se brasileiro e contribuiu

decisivamente para a urbanização e o consequente progresso de Monte Verde.



____________________________________________________________________________
56

Cabe assinalar, a propósito, que a iniciativa se coaduna com o disposto na Lei nº

13.408, de 21 de dezembro de 1999, que disciplinou em nosso Estado a

denominação de próprios públicos. Tendo em vista a oportunidade e relevância da

matéria, confio em que merecerá desse Parlamento a mais especial atenção.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Vemer Grinberg de Ensino Médio à Escola Estadual de Ensino

Médio localizada no Distrito de Monte Verde, no Município de Camanducaia.

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

Estadual de Ensino Médio que, em reunião realizada no dia 29/09/2009, homologou,

pela unanimidade dos votos, a indicação do nome Escola Estadual Verner Grinberg,

de ensino médio, para denominação da referida unidade de ensino.

Verner Grinberg nasceu em Liepaja, na Letônia, emigrou para o Brasil em 1913,

naturalizou-se brasileiro em 1955. Vindo de uma família por natureza desbravadora e

pioneira, tinha o espírito empreendedor; assim, ajudou no desenvolvimento do

Município de Camanducaia e região, criando escolas, levando água encanada e luz

para as residências que iam sendo construídas nas novas cidades.

O homenageado nasceu em 26/10/1910 e faleceu em 13/8/2006.

Cumpre registrar que, no Município de Camanducaia, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.141/2010

Dá a denominação de Escola Estadual Verner Grinberg de Ensino Médio à Escola

Estadual de Ensino Médio localizada no Distrito de Monte Verde, no Município de
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Camanducaia.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Distrito de Monte Verde,

Município de Camanducaia, passa a denominar-se Escola Estadual Verner Grinberg

de Ensino Médio.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 472/2010*

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei Delegada nº 126, de 25 de

janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador,

Encaminho a Vossa Excelência anteprojeto de lei que altera a Lei Delegada nº 126,

de 25 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão.

O anteprojeto de lei em questão propõe a criação, no âmbito da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão, do Núcleo Gestor da Cidade Administrativa e das

Coordenadorias de Inovação e Otimização e de Operação a ele subordinadas, assim

como dos cargos de provimento em comissão e gratificações temporárias
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estratégicas necessários para provê-lo.

Ressalto que o acréscimo de despesas com a folha de pagamento do Estado está

em conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para o anteprojeto de lei

em apreço, que ora submeto à consideração de Vossa Excelência.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.142/2010

Altera a Lei Delegada nº 126, de 25 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a

estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e dá

outras providências.

Art. 1º - Fica acrescentado o seguinte inciso XI ao art. 2º da Lei Delegada nº 126,

de 25 de janeiro de 2007, renumerando-se o seu inciso XI como inciso XII:

“Art. 2º - (...)

XI – gerir a Cidade Administrativa do Governo do Estado de Minas Gerais;”.

Art. 2º - O art. 3º da Lei Delegada nº 126, de 2007, fica acrescido do seguinte inciso

XI:

“Art. 3º - (...)

XI – Núcleo Gestor da Cidade Administrativa:

a) Coordenadoria de Inovação e Otimização; e

b) Coordenadoria de Operação.”.

Art. 3º - Fica criado o cargo de provimento em comissão de Gestor da Cidade

Administrativa, com prerrogativas, vantagens e mesma sistemática remuneratória do

cargo de Subsecretário de Estado.

Art. 4º - Ficam criadas 84,00 (oitenta e quatro) unidades de DAD-unitário, e 46

(quarenta e seis) unidades de GTE-unitário, de que trata a Lei Delegada nº 174, de

26 de janeiro de 2007, destinadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag , passando o quantitativo de DAD-unitário e de GTE-unitário da Seplag,

constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, a ser de 1.411

(mil quatrocentos e onze) e 325 (trezentos e vinte e cinco) unidades,

respectivamente.
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§ 1º - Em virtude do disposto no “caput”, o item IV.2.13 do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.

§ 2º - A identificação dos cargos de provimento em comissão e gratificações

temporárias estratégicas criadas em decorrência do disposto no caput e a forma de

recrutamento dos cargos serão estabelecidas em decreto, observado o disposto no

art. 6º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 4º da Lei nº, de de de 2010)

“ANEXO IV

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

(...)

IV.2 - QUANTITATIVOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 2007)

(...)

IV.2.13 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

* - O quadro contendo o quantitativo de cargos de provimento em comissão da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão foi publicado na edição do “Diário do

Legislativo” de 4.2.2010.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM N° 473/2010*

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza a Universidade do Estado

de Minas Gerais – UEMG a doar, com encargo, à Fundação de Amparo à Pesquisa
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do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG o imóvel que especifica.

A justificativa da liberação patrimonial ora cogitada é a constante da Exposição de

Motivos do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que a

esta faço juntar, para melhor esclarecimento dessa Augusta Casa.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o

anteprojeto de lei que visa autorizar a Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG - a desmembrar terreno de sua propriedade e doar, com encargo, parcela

resultante à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG.

Trata-se de terreno localizado na Avenida José Cândido da Silveira, onde se

localizará o câmpus da UEMG nesta capital. O terreno de 100.000m² de área total

será desmembrado e uma área de 10.000m² será doada à FAPEMIG, que assumirá o

encargo de ali edificar uma das unidades do citado câmpus. Tal parceria entre UEMG

e FAPEMIG contribuirá para o incremento da estrutura do ensino superior público

estadual e possibilitará o uso compartilhado do edifício em atividades regulares de

ensino, pesquisa e extensão.

É cediço que as fundações públicas estão, “a priori”, impedidas de edificar em

terrenos de propriedade alheia, dado que vigora a regra geral de direito segundo a

qual as edificações aderem ao solo. A incorporação do imóvel ao patrimônio da

FAPEMIG viabilizará o empreendimento, com real proveito para as duas instituições.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição do

anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa

Excelência.

Atenciosamente,

Alberto Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior.
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PROJETO DE LEI Nº 4.143/2010

Autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar, com encargo, à

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG autorizada a

desmembrar o imóvel, de sua propriedade, localizado na Avenida José Cândido da

Silveira nº 2.000, Bairro Horto Florestal, em Belo Horizonte, registrado sob o nº

80.744, fichas 1 e 2, do livro 2, no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis da

Comarca de Belo Horizonte, e doar, com encargo, à Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG área de 10.000m² (dez mil metros

quadrados) resultante deste desmembramento, nos termos do memorial descritivo

anexo.

Parágrafo único - O encargo de que trata o “caput” consiste na edificação de uma

das unidades do câmpus BH da UEMG.

Art. 2º - Em caso de extinção, por qualquer forma, da FAPEMIG, o imóvel reverterá

ao patrimônio da UEMG.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 474/2010*

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar

à consideração dessa egrégia Assembleia Legislativa o apenso projeto de lei, que

altera a Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994.

A Lei nº 11.406, de 1994, dispõe, em seus arts. 125 a 129, sobre a empresa pública

Minas Gerais Administração e Serviços S. A. - MGS, que presta serviços a esta

Administração.

Postula-se, agora, que a MGS – como sociedade por ações de objetivo mercantil

regida pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - amplie sua área de

atuação a municípios e entes municipais, que poderão beneficiar-se com a prestação
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de seus serviços.

Trata-se, como se vê, de matéria de interesse do Estado, pelo que conto com a

prioritária e especial atenção desse Parlamento.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.144/2010

Altera a Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras providências.

Art. 1º - O “caput” do art. 126 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 126 - A empresa pública resultante do disposto no artigo anterior vincula-se à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, e tem por finalidade a

prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais às administrações públicas

estaduais direta e indireta, aos municípios e entidades públicas municipais, nos

seguintes setores:

(...)”.

Art. 2º - A empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS -

poderá exigir garantia idônea e emitir fatura e duplicata de prestação de serviços, nos

termos da Lei Federal nº 5.474, de 18 de julho de 1968, quando prestar serviços para

tomadores diversos da administração pública estadual direta e indireta.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 475/2010*

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Bom Despacho imóvel com área de 7.000,00m2, situado na Rua

Pitangui, nº 450, no Bairro São Vicente, naquele Município, registrado sob o n°

11.638, do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom

Despacho.
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O projeto encaminhado tem o objetivo de dar destinação pública ao imóvel em

questão, para o atendimento dos alunos da rede municipal de ensino.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom

Despacho o imóvel que especifica.

O imóvel é constituído pela área de 7.000,00m2, situado na Rua Pitangui, nº 450, no

Bairro São Vicente, naquele Município, registrado sob o n° 11.638, do Livro nº 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Em 5 de novembro de 2009, recebemos OF.DPAT/BI-840/09 da Secretaria de

Estado de Educação, por meio do qual nos encaminhou a solicitação da Prefeitura

Municipal de Bom Despacho requerendo a doação do imóvel, objetivando atender a

demanda de alunos da rede municipal de ensino.

Considerando que no local já se encontra edificada a Escola Municipal Dona Duca,

que beneficia diretamente a população local; a inexistência de projetos estaduais para

a utilização do imóvel e a manifestação favorável da Secretaria de Estado de

Educação sugerimos que seja transferido o domínio do imóvel para o Município de

Bom Despacho.

Essas as razões de interesse público e inestimável alcance social que me levam a

apresentar-lhe o presente anteprojeto de lei.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.145/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Bom Despacho
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imóvel com área de 7.000,00m2, situado na Rua Pitangui, nº 450, no Bairro São

Vicente, naquele Município, registrado sob o n° 11. 638, do Livro nº 2, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao atendimento dos

alunos da rede municipal de ensino.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 476/2010*

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar, ao

Município de São Gonçalo do Sapucaí, o imóvel que menciona, conforme o

respectivo memorial descritivo, destinado à construção de uma quadra poliesportiva

que atenderá à escola e à comunidade do Município.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2009.

Senhor Secretário Danilo de Castro,

Em atendimento ao disposto no Decreto nº 43.512, de 11/8/2003, encaminho a V.

Exa., para análise e posterior envio à Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, a Minuta de Projeto de Lei que autoriza o Estado de Minas Gerais a doar
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imóvel ao Município de São Gonçalo do Sapucaí.

O imóvel é constituído pela área de 1.000,00m², a ser desmembrada de uma área

total de 10.000,00m², situado na Rua Walter Paula Nunes, s/nº, no Município de São

Gonçalo do Sapucaí, registrado sob o nº 4.074, Livro nº 3E, Fls. 32 - Registro no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí.

Esclareço-lhe que a Secretaria de Estado de Educação manifestou-se favorável à

doação pretendida pelo Município, por meio do Ofício DPAT/BI nº 829/2009.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI N° 4.146/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o

imóvel que especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Sapucaí o imóvel constituído pela área de 1.000,00m², situado na Rua Walter Paula

Nunes, s/n°, naquele Município, conforme memorial d escritivo anexo, a ser

desmembrado de uma área total de 10.000,00m², registrada sob o nº 4.074, Livro nº

3E, fls. 32, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do

Sapucaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma quadra poliesportiva que atenderá à escola e à comunidade do Município.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 38/2010*

Belo Horizonte, 7 de janeiro de 2010.

Exmo Sr. Presidente,

Este Tribunal de Contas encaminhou a essa augusta Assembleia Legislativa, em
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17-12-2009, o Projeto de Lei nº 4.109/2009, que propõe alteração das Leis 12.974/98

e 13.770/00, que tratam do plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais.

Por oportuno, solicito a retirada do citado Projeto encaminhado por esta Corte,

naquela oportunidade, haja vista a necessidade de adequações de ordem técnica ao

texto da matéria, encaminhando o Projeto, anexo, em substituição.

Certo da compreensão de V. Exa., renovo a expressão de meu apreço.

Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Fundamentação

Encaminho para deliberação dessa augusta Assembleia Legislativa, nos termos dos

arts. 66, II e 77, § 3º, inciso II, da Constituição Estadual e art. 4º, inciso III, da Lei

Complementar nº 102, de 17-1-2008, o projeto de lei, em anexo, que objetiva

reajustar os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais e modificar a Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, que altera o plano de

carreira do servidores efetivos deste Tribunal de Contas.

A importância e o alcance da proposta se assentam, notadamente, nos

consagrados princípios constitucionais da igualdade e da eficiência, de observância

inafastável pela Administração Pública.

Por sua vez, o princípio da eficiência, erigido ao patamar mais elevado pela EC nº

19, de 4-6-1998, preconiza a implantação de uma política de valorização constante do

servidor público, condição “sine qua non” para a existência de um quadro de pessoal

qualificado e com mínima rotatividade.

Dessa forma, e na esteira da austera política financeira adotada pelo Governo do

Estado e sem olvidar as limitações contidas na Lei Complementar nº 101, de 4-5-

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a presente proposição tem por escopo

garantir aos servidores da Corte de Contas vencimentos condignos às relevantes

atribuições constitucionais e legais outorgadas à Instituição.

Nesse particular, é mister ressaltar que a baixa atratividade remuneratória e a

desigualdade de tratamento são fatores determinantes para a crescente e contínua

evasão de servidores capacitados dos quadros do Tribunal de Contas, o que

compromete, de forma insofismável, a qualidade e a celeridade na prestação dos
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relevantes serviços aos jurisdicionados e, em última “ratio”, à toda a Sociedade.

Cumpre-nos informar, por oportuno, que, dos candidatos nomeados, em razão da

aprovação no último concurso público (Edital 01/2006), 61 (sessenta e um) não

tomaram posse, e, dentre aqueles que tomaram posse e entraram em exercício, 31

(trinta e um) já pediram exoneração.

Por todo o exposto, a presente proposição visa estender aos servidores do Tribunal

de Contas o reajuste de 17,5% (dezessete e meio por cento), já concedido aos

servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (10% a partir de 1º-1-

2009 e 7,5% a partir de 1º-7-2009) e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais

(reajuste concedido a partir de 1º-1-2008), por meio das Leis nºs 18.025, de 9-1-2009

e 17.681, de 23-7-2008, respectivamente.

Apresentamos, abaixo, o quadro comparativo da evolução da remuneração das

carreiras deste Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, que

retrata a desigualdade do tratamento dispensado ao Tribunal de Contas.

Senão vejamos:

Evolução do valor do padrão 01 no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça e no

Ministério Público

* - Os quadros contendo a evolução do valor do padrão 01 dos Tribunais de Contas

e de Justiça e do Ministério público foram publicados no “Diário do Legislativo” de

4.2.2010.

O art. 2º do projeto assegura, ainda, ao servidor, a elevação de dois padrões,

respeitado o padrão final estabelecido para cada uma das classes em que se

encontrar posicionado.

Apresentamos, também, no art. 5º do projeto, a alteração dos padrões iniciais das

carreiras de Oficial e Técnico do Tribunal de Contas, do Quadro Específico de

Provimento Efetivo, atualmente padrões TC-28 e TC-42, para TC-34 e TC-48,

respectivamente.

O ajuste se faz necessário considerando que com a entrada em vigor da Lei nº

17.690, de 31-7-2008, houve a elevação de 4 (quatro) padrões na carreira,

assegurada aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, prevista no art.

5º, da referida Lei, bem como a ampliação de cada classe das carreiras em 6 (seis)
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padrões, prevista no art. 1º, da mesma Lei, permanecendo sem alteração o padrão

inicial de ingresso nas carreiras.

Tais fatos geraram situações de desigualdades, constatadas tão logo tomaram

posse e entraram em exercício os novos servidores.

À guisa de exemplo podemos citar a situação daqueles servidores que tomaram

posse e entraram em exercício, neste Tribunal, até o dia 31-7-2008, véspera da

entrada em vigor da referida Lei nº 17.690/2008, e obtiveram a elevação de 4 (quatro)

padrões na carreira, tendo sido posicionados no TC-32 (padrão inicial da carreira de

Oficial do Tribunal de Contas) ou no TC-46 (padrão inicial da carreira de Técnico do

Tribunal de Contas), conforme o caso, enquanto que aqueles servidores que tomaram

posse e entraram em exercício no dia 1º-8-2008, data da entrada em vigor da citada

Lei, foram posicionados no TC-28 (padrão inicial da carreira de Oficial do Tribunal de

Contas) ou no TC-42 (padrão inicial da carreira de Técnico do Tribunal de Contas).

Ora, tal situação de desigualdade não deve prevalecer, razão pela qual propomos,

além da alteração dos padrões iniciais das carreiras de Oficial e de Técnico do

Tribunal de Contas, para TC-34 e TC-48, respectivamente, evitando, com isso, que

essa situação se perpetue, a concessão de quatro padrões na carreira para aqueles

servidores que ingressaram entre 1º de agosto de 2008 e a data de vigência da nova

Lei, nos termos do art. 3º, sem prejuízo do disposto no art. 2º do citado projeto de Lei.

Deixamos de propor a mesma alteração para a carreira de Agente do Tribunal de

Contas, do Quadro Específico de Provimento Efetivo, e para as carreiras de Agente,

Oficial e Técnico do Tribunal de Contas, do Quadro Suplementar, considerando que

estas carreiras serão extintas com a vacância dos cargos atualmente providos, não

havendo, por óbvio, a possibilidade de ingresso de novos servidores.

O projeto de lei ora encaminhado objetiva, ainda, na esteira das assertivas acima

expostas, assegurar aos servidores efetivos das carreiras do Tribunal de Contas uma

parcela de complementação remuneratória, nos termos do art. 4º, devida a título de

abono, como forma de incentivo, alcançando, precipuamente, os servidores recém

empossados.

Tal parcela de complementação remuneratória será incorporada, gradativamente,

na medida em que o servidor desenvolver-se na carreira, galgando padrões de
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vencimento mais elevados.

Quanto aos padrões de vencimentos dos cargos do Quadro Específico de

Provimento em Comissão, o art. 8º do projeto estabelece que a correspondência

entre os padrões atuais e os novos padrões propostos está definida no Anexo II, que

o acompanha, em consonância com a elevação de dois padrões assegurados aos

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo.

Propomos, ainda, a redução do tempo de exercício em cargo de provimento efetivo

do Tribunal de Contas para o ingresso e o desenvolvimento na classe A, um dos

requisitos para o desenvolvimento na referida classe, de 25 (vinte e cinco) anos para

20 (vinte) anos, conforme art. 6º do projeto de lei apresentado.

Tal medida objetiva evitar que a carreira dos servidores efetivos do Tribunal de

Contas seja marcada pelo imobilismo e pela estagnação, considerando que vários

servidores já encontram-se posicionados no padrão final da classe B, sem, contudo,

terem implementado o tempo exigido pela legislação em vigor para progredirem nas

respectivas carreiras.

Por oportuno, considerando que com as Leis nºs 9.768, de 31-5-1989 e 12.974, de

28-7-1998 alguns cargos de provimento efetivo das carreiras da Secretaria do

Tribunal de Contas são transformados ou extintos com a vacância, faz-se necessária

a adequação do quantitativo dos cargos constantes dos Anexos II e III da Lei nº

13.770, de 6-12-2000.

Propomos, finalmente, no art. 9º, a transformação, com a vacância, de 70 (setenta)

cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Controle Externo

II, em Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Inspetor de Controle Externo,

considerando as novas demandas deste Tribunal de Contas, destacando que a

remuneração de ambos os cargos é a mesma.

Destacamos, por derradeiro, o fato de que o vencimento e a estabilidade no cargo

não são mais suficientes para promover a satisfação e fazer com que os servidores

empenhem-se ao máximo na execução de seu mister de forma eficaz.

Entendemos oportuna e conveniente a proposição ora apresentada, que, além de

conferir um tratamento isonômico com servidores de outras instituições do Estado,

cuida de valorizar o servidor público do Tribunal de Contas e de estimular a sua
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produtividade e eficiência no desempenho de suas funções.

GOVERNO ESTADUAL - PODER LEGISLATIVO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro/2010 a Dezembro/2010

* - O quadro contendo o Relatório de Gestão Fiscal  com o Demonstrativo da

Despesa com Pessoal do Tribunal de Contas foi publicado na edição do “Diário do

Legislativo” de 4.2.2010.

OBS.: RCL de 29.740.243.994,00 informada pela Seplag.

IMPACTO DE R$52.026.799,97

Concessão de 17,5% aos servidores ativos e inativos e concessão linear de 02

padrões;

04 padrões para servidores que ingressaram no TC a partir de 01/08/2008 (26

servidores);

Concessão de parcela de complementação remuneratória de até R$1.000,00 para

Oficiais que recebem até R$3.125,00 e para Técnicos que recebem até R$4.329,00

(129 servidores)

Vigência a partir de março de 2010

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DO COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EM RELAÇÃO À DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2010

ALMG X TCEMG

* - O quadro contendo o demonstrativo do comprometimento da receita corrente

líquida em relação à despesa de pessoal entre a Assembleia Legislativa do Estado e

o Tribunal de Contas foi publicado na edição do “Diário do Legislativo” de 4.2.2010.

 (1) Valores obtidos através do site: www.seplag.mg.gov.br em 11/12/2009.

Na apuração da Despesa Líquida foram excluídos apenas os itens 3190-42.5

(Contribuição Patronal), 3190-43.5 (Contribuição Servidor) e 3190-92 (Despesas de
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Exercícios Anteriores), uma vez que são valores que constam do Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD. Historicamente existem outras deduções que não

são visíveis no QDD, tais como verbas indenizatórias.

PROJETO DE LEI Nº 4.147/2010

Modifica as Leis nºs 12.974, de 28 de julho de 1998, e 13.770, de 6 de dezembro de

2000, que altera o plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º – O valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, constante do Anexo V

da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, alterado pela Lei nº 16.134, de 26 de

maio de 2006, passa a ser de R$738,51 (setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e

um centavos).

Art. 2º – Fica assegurada, ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das

carreiras do Tribunal de Contas, a elevação de dois padrões, observado o

atendimento pelo servidor dos requisitos para promoção vertical, caso ocorra, com o

novo posicionamento, mudança de classe na respectiva carreira.

Art. 3º – Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do

Tribunal de Contas, cujo ingresso tenha ocorrido entre 1º de agosto de 2008 e a data

de vigência desta lei, fica assegurada a elevação de quatro padrões, sem prejuízo do

disposto no artigo 2º.

Art. 4º – Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do

Tribunal de Contas fica assegurada a parcela de complementação remuneratória,

devida a título de abono, a partir de 1º de janeiro de 2010.

§ 1º – A parcela de complementação remuneratória, fixada no valor máximo de

R$1.000,00 (mil reais), será variável e diferenciada, devendo ser paga aos servidores

ocupantes de cargo de provimento efetivo:

I - de Agente do Tribunal de Contas, até atingir o limite de vencimento base de

R$1.866,78 (mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos);

II - de Oficial do Tribunal de Contas, até atingir o limite de vencimento base de

R$3.125,79 (três mil cento e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos);

III - de Técnico do Tribunal de Contas, até atingir o limite de vencimento base de
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R$4.329,05 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos).

§ 2º – O valor da parcela de complementação remuneratória será recalculado

sempre que houver variação no vencimento base do servidor, de modo que não

sejam excedidos os limites previstos no parágrafo anterior.

§ 3º – Não será devido o pagamento da parcela de complementação remuneratória

aos servidores cujo vencimento base exceda os limites previstos no § 1º deste artigo.

Art. 5º – Os quadros constantes nos Anexos II e III da Lei nº 13.770, de 6 de

dezembro de 2000, com a redação dada pelo Anexo I da Lei nº 17.690, de 31 de julho

de 2008, passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 6º – O art. 7º-A da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro 2000, passa a vigorar com

a seguinte redação:

I - “Art. 7º-A – São requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na

classe A, além daqueles previstos em resolução do Tribunal de Contas:

I - ter vinte anos de exercício em cargo de provimento efetivo do Tribunal de Contas

do Estado; e

II - ser detentor de, pelo menos, dois títulos de pós-graduação, “lato sensu”, “stricto

sensu” ou pós-doutorado, nas áreas de Direito, Ciências Contábeis, Ciências

Atuariais, Administração, Ciências Econômicas, Engenharia, Medicina ou

Biblioteconomia, obtidos em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação.

§ 1º – O padrão máximo que os servidores mencionados nos §§ 1º e 2º do art. 7º

desta lei poderão alcançar na Classe A da respectiva carreira é o correspondente ao

do cargo de provimento em comissão de Diretor-Geral, desde que atendidos os

requisitos estabelecidos nesta lei e em resolução do Tribunal de Contas.

§ 2º – O padrão máximo que o servidor mencionado no § 3º do art. 7º desta lei

poderá alcançar na Classe A da respectiva carreira, desde que atendidos os

requisitos estabelecidos nesta lei e em resolução do Tribunal de Contas, é:

I - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de Coordenador de

Área, para o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente do Tribunal

de Contas;

II - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de Diretor Adjunto, para

o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial do Tribunal de Contas;



____________________________________________________________________________
73

e

III - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de Diretor-Geral, para o

servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico do Tribunal de Contas.”

Art. 7º – Ficam incluídos na tabela de escalonamento vertical de vencimento,

constante no Anexo V da Lei nº 13.770, de 2000, os seguintes padrões e índices: TC-

94: 21,7892 e TC-95: 22,6520.

Art. 8º – A correspondência entre os padrões de vencimento dos cargos constantes

no Quadro Específico de Provimento em Comissão, a que se refere o item I do Anexo

I da Lei nº 12.974, de 28 de julho de 1998, com a redação dada pelo Anexo II da Lei

nº 17.350, de 17 de janeiro de 2008, vigentes até a data da publicação desta lei, e os

padrões de vencimento vigentes a partir da publicação desta lei, é a definida no

Anexo II desta lei.

Art. 9º – Ficam transformados, com a vacância:

§ 1º – Em 70 (setenta) cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade

Inspetor de Controle Externo, código TC-NS-01, 70 (setenta) cargos de Técnico do

Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Controle Externo II, código TC-NS-03.

§ 2º – Em 81 (oitenta e um) cargos de Técnico de Controle Externo I, código TC-

NS-02, 58 (cinquenta e oito) cargos de Técnico de Controle Externo IV, código TC-

NS-05, e 9 (nove) cargos de Assistente Técnico de Controle Externo, código TC-SG-

01, ainda não extintos nos termos do disposto no art. 14 da Lei nº 10.858, de 5 de

agosto de 1992, e 14 (quatorze) cargos de Assistente de Controle Externo III, código

TC-SG-02.

Art. 10 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

classificações orçamentárias.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso II, do art.

13, da Lei nº 12.974, de 28 de julho de 1998.

ANEXO I

‘ANEXO II

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
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Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - O quadro contendo o Anexo II a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de

6.12.2000, foi publicado na edição do “Diário do Legislativo” de 4.2.2010.

ANEXO III

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Suplementar

* - O quadro contendo o Anexo II a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de

6.12.2000, foi publicado na edição do “Diário do Legislativo” de 4.2.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 3º da Lei nº ..., de ... de ... de ...)

Correspondência entre os padrões de vencimentos dos cargos constantes do Quadro

Específico de Provimento em Comissão, a que se refere o Anexo I da Lei nº 12.974,

de 28 de junho de 1998.

* - O quadro contendo a correspondência entre os padrões de vencimentos dos

cargos constantes do Quadro Específico de Provimento em Comissão, a que se

refere o Anexo I da Lei nº 12.974, de 28 de junho de 1998, foi publicado na edição do

“Diário do Legislativo” de 4.2.2010.

- 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.

OFÍCIOS

Do Sr. Carlos Roberto Lupi, Ministro do Trabalho e Emprego, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.061/2009, da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. João Reis Santana Filho, Secretário Executivo da Secretaria Executiva do

Ministério da Integração Nacional (2), informando a liberação de recursos para

execução das obras das Barragens de Setúbal e do Peão, situadas nos Municípios de

Jenipapo de Minas e de São João do Paraíso, respectivamente. (- À Comissão de

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

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 4.838 e 4.847/2009, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 4.137 e 4.303/2009, da Comissão de

Direitos Humanos, e 4.700/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no

Estado.

Do Sr. Aloysio Barbosa Borges, Presidente da Câmara Municipal de Bicas, dando

ciência da composição da Mesa dessa Câmara para o exercício de 2010.

Do Sr. Valdeci Macedo de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Bugre,

comunicando sua posse no cargo de Presidente dessa Câmara.

Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, encaminhando cópia do Detalhamento de Receitas e Despesas dessa

Câmara referente a dezembro de 2009. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

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

Regimento Interno.)

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A., encaminhando demonstrativo atualizado dos recursos do

Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infraestrutura em Municípios

do Estado de Minas Gerais - Novo Somma. (- 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 Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães da Silva, Comandante da 12ª RPM,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.901/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho, Promotor de Justiça, solicitando a esta

Casa informações acerca de familiares da Sra. Raimunda Corrêa Lima, fixando prazo

de 10 dias para o encaminhamento dessas informações à 23ª Promotoria de Justiça

da Comarca de Contagem.

Do Sr. Selmo Sila de Souza, Juiz de Direito da Comarca de Itajubá (3), dando
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ciência a esta Casa de que foram redesignadas as Audiências de Instrução e

Julgamento referentes aos réus Edvaldo de Jesus Damaso e Helton Dias Chiaradia

para 20/4/2010, às 14 horas; Júlio César de Oliveira Faillace, para o dia 20/4/2010, às

15 horas; e José Claudiney Teixeira, para 20/4/2010, às 16 horas, em razão da

paralisação dos Defensores Públicos do Estado. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Do Sr. Gilberto Silva Santana, Secretário de Educação de Ponte Nova,

encaminhando cópia da Lei Municipal nº 3.398, de 24/12/2009, e informando da

elaboração de plano de cargos e carreira dos profissionais do magistério desse

Município, a ser encaminhado a esta Casa no primeiro trimestre de 2010. (- À

Comissão de Educação.)

Do Sr. Roberto Carlos Rodrigues da Silva, Secretário de Meio Ambiente de Três

Marias, justificando a não realização da IV Conferência Municipal das Cidades. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (6), informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

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

Do Sr. Domingos Sávio Afonso, Coordenador do Núcleo Financeiro do programa

Monumenta, do Ministério da Cultura, encaminhando cópias de termo aditivo ao

convênio que menciona, firmado entre esse Ministério, o Estado, o Município de Serro

e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, da publicação desse termo

aditivo no DOU de 18/12/2009 e do plano de trabalho relativo ao referido convênio. (-

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. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da Secretaria

Executiva do Ministério da Cultura, informando a liberação dos recursos financeiros

que menciona em favor da Associação dos Amigos do Conservatório Estadual de

Música de Ituiutaba. (- 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. Karlen Pagel de Oliveira Souza, Diretora em exercício da Gerência de
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Auditoria Assistencial da Secretaria de Saúde, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 2.727/2008, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Nilson Limone, Diretor de Gestão Interna (substituto) da Secretaria Executiva

do Ministério da Cultura (3), informando a liberação dos recursos financeiros que

menciona em favor da Associação Pró-Cultura Palácio das Artes, da Fundação

Cultural de Uberaba e do Município de Governador Valadares. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Sérgio Gomes Velloso, Assessor do Ministério do Esporte, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.722/2009, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Luis André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de

Pessoas da Agência Nacional de Águas, informando a celebração de termo aditivo ao

convênio que menciona, firmado entre essa Agência, o Instituto Mineiro de Gestão

das Águas, o Estado e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do

Estado do Espírito Santo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. João Francisco Andrade de Lima Oliveira, Delegado de Polícia, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.400/2009, da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. José Narciso Sobrinho, Superintendente do Banco do Nordeste,

encaminhando exemplar do livro “Avaliação de Impactos do Fundo Constitucional de

Financiamento do Nordeste - FNE: Geração de Empregos - 2000-2006”. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Cinara Pacheco Gerdi, Secretária Executiva da Associação dos Municípios

da Microrregião do Vale do Mucuri, informando a composição da Diretoria dessa

Associação para o ano de 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:
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PROJETO DE LEI Nº 4.148/2010

Disciplina a comercialização e o descarte de óleos lubrificantes e de filtros de óleo,

na forma da Resolução Conama nº 362, de 23 de junho de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido,

coletado e ter destinação final, de modo que não afete o meio ambiente e propicie a

máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma da Resolução Conama

nº 362, de 23 de junho de 2005.

§ 1º - Para o cumprimento do “caput” do art. 1º fica proibida a comercialização de

óleos lubrificantes em estabelecimentos que não possuam área adequada, bem como

os equipamentos específicos necessários para a coleta de óleo lubrificante usado ou

contaminado, a ser substituído.

§ 2º - Fica proibido o descarte de óleo lubrificante usado ou contaminado em solos,

subsolos, em águas superficiais ou subterrâneas, nos sistemas de drenagem, nos

sistemas de esgotos, nas galerias de águas pluviais ou evacuação de águas

residuais.

§ 3º - Fica também proibido o descarte dos filtros de óleo do motor, substituídos

durante as operações de lavagem e lubrificação de veículos.

Art. 2º - Em caso de descumprimento desta lei será imposta ao infrator multa de R$

5.000,00 (cinco mil reais) a R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A inexistência de local e equipamentos apropriados para a execução

da troca de óleo lubrificante em estabelecimentos que comercializam esse produto

vem levando muitos consumidores a promover pessoalmente a troca de óleo de seus

veículos e descartar o óleo usado diretamente no meio ambiente, agredindo-o de

forma violenta. Existem também estabelecimentos comerciais que efetuam a troca e

descartam o óleo usado no meio ambiente ou não o armazenam adequadamente, de

forma que acabam por inviabilizar o seu aproveitamento para reciclagem.

A Constituição Federal estabelece no art. 24, VI, como competência concorrente da
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União, Estados e Distrito Federal, “legislar concorrentemente sobre produção e

consumo”, aduzindo no § 3º que, “inexistindo lei federal sobre normas gerais, os

Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas

peculiaridades”. Dispõe, ainda, a Carta Magna, no art. 23, VI, que é competência

comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios “proteger o meio ambiente e

combater a poluição em qualquer de suas formas”. O projeto em tela visa, no âmbito

da competência que a Constituição Federal atribui ao legislador estadual, a

preservação do meio ambiente em nosso Estado, proibindo a comercialização de óleo

lubrificante em estabelecimentos que não disponham de equipamentos e área

adequados à troca, bem como procura promover o aproveitamento de material usado

para reciclagem.

Assim, a justificativa ponderável para este novo projeto de lei é a seguinte: o

descarte de óleo lubrificante usado ou contaminado no solo ou nos cursos de água

gera graves danos ambientais. Por isso, todo óleo lubrificante usado ou contaminado

deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete

negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes

nele contidos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.149/2010

Cria regime especial de atendimento para a mulher vítima de violência doméstica e

familiar, nos serviços públicos de saúde, de referência em cirurgia plástica no âmbito

do Estado, quando o dano físico justificar a realização de procedimento cirúrgico-

estético reparador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida a prioridade de atendimento de cirurgia plástica

reparadora, na rede pública de saúde do Estado, para a mulher vítima de violência

doméstica e familiar, da qual resultar dano a sua integridade físico-estética.

Parágrafo único - Caracteriza-se o dano físico-estético disposto nesta lei, quando a

mulher passar a apresentar, em decorrência de violência doméstica e familiar,
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qualquer deformidade ou deficiência em relação aos parâmetros clínico-estéticos

reconhecidos pela comunidade médica.

Art. 2º - Os serviços públicos de saúde, referências em cirurgia plástica do Estado,

após a efetiva comprovação da agressão sofrida pela mulher e da existência de dano

à integridade física da vítima, adotará as medidas necessárias para que seja

realizado, prioritariamente, procedimento cirúrgico, a fim de sanar a deformidade.

§ 1º - Realizado o diagnóstico e comprovada a agressão e o dano dela decorrente,

deverá ser feita, mediante autorização da vítima, a inscrição em cadastro único a ser

mantido pela Secretaria de Saúde do Estado.

§ 2º - A comprovação de ser a mulher portadora de deficiência ou deformidade em

decorrência de violência doméstica e familiar deverá ser atestada por laudo médico.

Art. 3º - A inscrição da vítima no cadastro único do Sistema Único de Saúde - SUS -

deverá nortear a ordem de atendimento das vítimas no serviço público de saúde,

ressalvando-se os casos de risco iminente de dano irreversível, que impliquem na

necessidade de intervenção imediata dos profissionais responsáveis pelo

atendimento.

Art. 4º - Para a aplicação efetiva e eficaz dos dispositivos contidos nesta lei,

deverão ser promovidos a capacitação e o treinamento dos profissionais de saúde

para o acolhimento e a assistência às mulheres vítimas de violência doméstica e

familiar de forma humanizada e ética.

Art. 5º - Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo para garantir a sua

execução.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Não raro as mulheres são obrigadas a conviver não só com o trauma

resultante da agressão, mas também com cicatrizes e outros danos físicos

incapacitantes que as obrigam a abandonar suas rotinas. A reparação pelo

atendimento na área de cirurgia plástica reparadora pode devolvê-las para a vida,

para o trabalho e também devolver-lhes a autoestima. Sabemos que resgatar essa

pessoa é um longo processo, que perpassa por um atendimento multidisciplinar,
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envolvendo questões psicológicas, financeiras e de saúde pública, mas o resgate da

autoimagem e da saúde física é um primeiro passo, primordial, para que se possa

começar esse caminho.

Assim, esta proposição visa priorizar o atendimento, na rede pública de saúde, às

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, uma vez que tal incidência vem

aumentando a cada ano. A iniciativa pretende fortalecer a legislação estadual na

atenção à saúde pública das mulheres vítimas de agressão, contribuindo para a

formação da rede de cidadania de atenção à mulher.

A Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, ajudou

a retirar do âmbito familiar os casos de violência doméstica e trouxe grandes avanços

para a resolução dos casos de violência contra a mulher, mas também apresentou à

sociedade um quadro mais realista e assustador da realidade feminina. Ao mesmo

tempo em que as mulheres conseguem perceber que a lei possui uma efetividade e

se sentem protegidas para denunciar, quando são agredidas por seus companheiros

ou familiares, elas se deparam com um número restrito de delegacias de mulheres,

campanhas de esclarecimento, casas de passagem, enfim, os instrumentos

necessários para a implementação da Lei Maria da Penha. O fato foi constatado na

terceira edição da pesquisa Violência Doméstica contra a Mulher do Data Senado,

que revelou que 83% das mulheres residentes em capitais conhecem ou já ouviram

falar da Lei Maria da Penha, mas que 51% das vitimas ainda não denuncia.

Entendemos que este projeto, por sua complementariedade à Lei Maria da Penha,

virá contribuir com mecanismos para a consolidação das políticas traçadas nesta

norma.

Pelo exposto, ingressamos com esta proposição, contando com sua aprovação por

nossos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.150/2010

Obriga a inserção de orientações sobre melhoria da qualidade de vida no verso dos

receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Na face versa dos receituários médicos utilizados pela rede pública de

saúde, deverão constar orientações tais como malefícios do fumo no organismo, a

importância da boa alimentação, prevenção contra a aids, contra o câncer, diabetes,

entre outras ações preventivas e de boas práticas de saúde, que visem à melhoria da

qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único - Não podem ser veiculadas nos receituários médicos dados de

atendimentos nem propaganda de ações dos gestores ou do próprio sistema de

saúde.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: A Organização Mundial da Saúde já confirmou o que os profissionais e

gestores da saúde já vinham defendendo há muito tempo: a saúde das pessoas pode

ter mais qualidade com simples medidas e orientações, como parar de fumar,

alimentar-se bem, praticar exercícios, entre outros, obtendo-se informações

fundamentais para viver mais e melhor.

Este projeto de lei visa propagar essas medidas através dos receituários médicos

distribuídos pela rede pública de saúde. Os usuários podem se valer da orientação do

próprio médico que os atendeu, mudar seus hábitos e melhorar sua qualidade de

vida.

Assim, diante dos motivos expostos, conto com o apoio dos meus nobres pares

para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.151/2010

Proíbe a aplicação de multas por infração de trânsito ao motorista que avançar

semáforo com indicação de sinal vermelho, entre 22 e 5 horas, em velocidade igual

ou inferior a 20 quilômetros por hora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica proibida a aplicação de multas por i nfração ao motorista que avançar

semáforo com indicação de sinal vermelho no período compreendido entre 22 e 5
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horas, para velocidade igual ou inferior a 20 (vinte) quilômetros por hora.

Art. 2° - Ficam excluídos desta determinação os sem áforos situados em

cruzamentos de vias de trânsito intenso cuja velocidade máxima permitida seja igual

ou superior a 80 (oitenta) quilômetros por hora.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Esta proposição visa garantir maior segurança aos motoristas de

regiões de grande aglomeração as quais apresentam grande circulação de veículos

automotores em todos os horários do dia.

É de conhecimento público que no período da noite e durante a madrugada,

ocorrem com muita frequência assaltos a veículos que param em semáforos,

obedecendo à sinalização vermelha, fato este que vem causando muitos danos e

colocando em risco a vida dos motoristas no Estado.

Assim sendo, é de grande necessidade uma evolução legal no conceito de

infrações de trânsito no que concerne à sinalização vermelha nos semáforos no

período entre 22 e 5 horas, poupando assim os cidadãos mineiros de danos e riscos

à sua vida.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.152/2010

Cria o programa Farmácia Popular sobre Rodas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica criado o programa Farmácia Popular s obre Rodas, priorizando os

Municípios que ainda não são atendidos pelo programa Farmácia Popular.

Art. 2° - O programa a que se refere o art. 1° tem por finalidade atender a

população idosa de baixa renda, os aposentados, os pensionistas e os inativos, nos

moldes do programa Farmácia Popular, na venda de medicamentos a preço de custo,

dando, assim, condições a essas famílias de tratar e combater as doenças de que

vierem a ser portadoras.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a celeb rar convênios, através do órgão
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competente, com os Municípios e os laboratórios fornecedores de medicamentos,

visando à redução de seu custo, atendendo, assim, a todos os que não tenham

condições de adquiri-los.

Art. 4° - O veículo de transporte utilizado percorr erá bairros e Municípios do Estado,

seguindo cronograma traçado pelo órgão ao qual estiver subordinado, definindo data,

horário e local para venda dos medicamentos.

Parágrafo único - O calendário mensal de visita e permanência da Farmácia

Popular sobre Rodas em cada bairro ou Município será divulgado com antecedência.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei cria o programa Farmácia Popular sobre Rodas,

priorizando os Municípios que ainda não são atendidos pela Farmácia Popular.

Esta proposta tem como escopo principal servir como instrumento auxiliar ao

projeto Farmácia Popular, implementado pelo governo do Estado, e tem a finalidade

de atender aos idosos de baixa renda, aos aposentados e inativos, na compra de

medicamentos. Trata-se de uma alternativa para complementar o programa Farmácia

Popular. Essa alternativa consiste na montagem de uma farmácia móvel, em um

veículo devidamente adaptado que, por suas naturais facilidades de locomoção,

poderá levar a todos os Municípios do Estado remédios à população carente,

aumentando, assim, consideravelmente, o número de pessoas atendidas por esse

importante programa do governo do Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.153/2010

Autoriza o Poder Executivo a conceder terapia em grupo para as mulheres com

câncer de mama, nas unidades de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conce der terapia em grupo para as

mulheres com câncer de mama, nas unidades de saúde do Estado.
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Paragrafo único - Para a consecução do disposto no art. 1°, o Poder Executivo

poderá firmar convênio com entidades sem fins lucrativos, as quais tenham por

finalidade a assistência de pessoas com câncer.

Art. 2° - As despesas decorrentes com a execução de sta lei correrá por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei que ora apresento tem por escopo a proteção da

saúde das mulheres que sofrem com câncer de mama, visto que recentes pesquisas

na área médica indicam que as mulheres que participam de terapia em grupo

apresentam uma melhora grande no decorrer do tratamento e que diminui o numero

de óbitos, além de diminuir o risco de reincidência da doença.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.154/2010

Dispõe sobre a gratuidade de passagem intermunicipal para crianças portadoras de

câncer que necessitam se deslocar para outro Município para tratamento, bem como

de seu acompanhante, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica garantida passagem gratuita, em ônibus de linhas intermunicipais no

Estado, a crianças portadoras de câncer que necessitem se deslocar para outro

Município para tratamento médico, bem como a seu acompanhante.

Art. 2º - Para ser beneficiado pelo passe livre previsto nesta lei, é necessária a

apresentação de:

I - atestado médico que comprove a doença e o tratamento seguido, a duração do

tratamento e a necessidade de deslocamento do paciente;

II - comprovante de renda mensal não superior a cinco salários mínimos;

III - comprovante de residência, documento de identidade e CPF (do responsável).

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias da Secretaria Estadual de Transportes, suplementadas, se



____________________________________________________________________________
86

necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo, através de ato próprio, baixará os atos necessários à

aplicação desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: É importante que o poder público assegure condições para que as

crianças portadoras de câncer possam seguir seu tratamento em cidades muitas

vezes distantes de seu domicílio, sem onerar em demasia seus pais ou responsáveis.

Não raro, recebemos familiares desses doentes narrando que não conseguiram

dirigir-se ao local para tratamento quimioterápico em razão da falta de dinheiro para

passagem. Essa é uma realidade, e o poder público e o Legislativo não podem se

omitir.

Diante da importância do projeto que submeto à apreciação desta Casa Legislativa,

conto com o apoio de meus pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.155/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do “Teste da Orelhinha” nos hospitais

e maternidades da rede pública e privada do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatória a realização do "teste da o relhinha", exame de emissões

otoacústicas evocadas, nos recém-nascidos em maternidades e serviços hospitalares

da rede pública e privada ou conveniada com o Sistema Único de Saúde em todo o

Estado, para diagnóstico de doenças auditivas.

§ 1° - O teste será realizado pelo estabelecimento onde for realizado o parto,

juntamente com os demais exames de rotina, e antes de concedida alta médica para

liberação do recém-nascido.

§ 2° - As maternidades e os hospitais da rede públi ca e privada ficam obrigados a

disponibilizar o teste.

Art. 2º - A inobservância ao disposto nesta lei implicará multa no valor de 1.000 (mil)
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Ufirs à unidade infratora.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade a realização do exame

denominado emissões otoacústicas evocadas, chamado “teste da orelhinha”, nos

hospitais da rede pública e privada do Estado. Esse exame é utilizado para a triagem

auditiva neonatal, sendo a praticidade de sua realização e os benefícios de seus

resultados grande fator de necessidade da instituição da sua obrigatoriedade.

Desta forma, considerando a alta incidência de surdez quando comparada com

outras doenças como o hipotieoidismo e anemia falciforme, por exemplo, e

considerando a facilidade da realização do exame e a importância de que seja

realizado logo nos primeiros dias de vida, garantindo assim a sua realização,

apresento este projeto de lei contando com o apoio de meus nobres colegas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.156/2010

Autoriza o Estado a destinar aos Municípios com população inferior a cem mil

habitantes veículos usados ou novos para uso dos conselhos tutelares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Estado autorizado a destinar aos M unicípios com população inferior

a cem mil habitantes um ou mais veículos para uso dos conselhos tutelares.

Art. 2° - Os veículos a que se refere o artigo ante rior poderão ser novos ou usados,

de acordo com a disponibilidade

Art. 3° - Os veículos da administração direta e ind ireta do governo do Estado que

venham a ser substituído por novos deverão ser destinados prioritariamente para uso

dos conselhos tutelares referidos no art. 1° desta lei, desde que considerados em

condições de segurança para o transporte de pessoas.

Art. 4° - As despesas decorrentes com a aplicação d esta lei correrão por conta do

orçamento próprio, suplantadas se necessário.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Os conselhos tutelares são organismos fundamentais na defesa dos

direitos das crianças e dos adolescentes. Em todo o Estado de Minas Gerais, nos

pequenos Municipios, os conselheiros tutelares se dedicam às tarefas que lhes são

confiadas pela sociedade e são, muitas vezes, a única porta que se abre para

crianças e jovens e suas famílias em casos que envolvam maus-tratos, humilhações,

exploração sexual e outros crimes que são cometidos contra a infância e a

adolescência.

Os conselheiros tutelares, entretanto, lamentavelmente contam com estrutura muito

inferior a suas necessidades. Muitos conselhos têm áreas de trabalho de grande

extensão geográfica ou envolvem locais de difícil acesso e carecem de meios de

transporte para poder realizar suas funções adequadamente, verificar “in loco” as

ocorrências que lhes são comunicadas, transportar vítimas e outras tarefas

semelhantes

A propositura que ora apresentamos à consideração dos nobres pares, e para a

qual pedimos aprovação, vem ao encontro dessa necessidade. Queremos que o

Estado disponibilize veículos que, fora de uso para suas finalidades originais, estão

em condições de uso com segurança, podendo servir aos conselhos tutelares.

- 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 4.157/2010

Dispõe sobre o uso de selo higiênico nas latas de bebidas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As latas de bebidas comercializadas no Estado deverão ter selo higiênico

na superfície onde o consumidor tenha contato bucal com a lata.

Parágrafo único - Entende-se como “selo higiênico” o lacre ou película feita de

material que tenha propriedade isolante de agentes contaminadores, orgânicos ou

não, da superfície da lata elaborado para contato bucal do consumidor.

Art. 2º - A falta de observação dessa lei acarretará a penalidade de multa ou

suspensão da comercialização do produto, em caso de reincidência.
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Art. 3º - Em caso de comercialização de bebidas industrializadas fora do território

do Estado, as quais não têm o selo higiênico, a responsabilidade pela sua colocação

é das empresas distribuidoras, que deverão tomar as precauções de higienização e

esterilização das latas antes da colocação do selo.

Art. 4º - Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor no prazo de noventa dias após a sua

promulgação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: São frequentes os casos de intoxicação e de lesões bucais e labiais de

consumidores que tenham ingerido bebidas em latas, sejam elas de aço, sejam de

alumínio. É que, por mais que as indústrias tenham procedimentos de higienização e

esterilização das latas, é cediço que os fardos contendo as latas ficam armazenados

em depósitos nas distribuidoras e no comércio em geral, sujeitos ao contato com

animais, fungos e até mesmo material inorgânico tóxico. Até mesmo nas gôndolas e

expositores podem sofrer contato com esses agentes.

O polêmico selo higiênico, que motivou uma batalha comercial entre fabricantes de

bebidas, apesar de ainda não ser o ideal, é o meio mais eficaz, para evitar a

contaminação do consumidor, que adquire o produto sem saber por onde ele passou

antes de chegar às suas mãos. Eventual contato por agentes contaminadores ficará

retido no lacre, preservando o contato direto com a boca do consumidor. O ideal seria

uma política consistente da vigilância sanitária nos armazéns e depósitos das

empresas que comercializam essas bebidas, mas enquanto isso não ocorre,

podemos reduzir consideravelmente os casos de intoxicação e lesões com a adoção

desse selo. Por fim, não é demais lembrar os reflexos nas políticas de saúde pública

com a diminuição desses casos de contaminação.

Sendo assim, e considerando ainda que algumas indústrias voluntariamente

adotam essa prática, é que colocamos esta proposição para análise e aprovação de

nossos pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 430/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.158/2010

Obriga todas as empresas que tiverem páginas na internet a informar o número do

CNPJ e o endereço da sede principal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°- As empresas que tiverem página na internet  deverão informar o número do

CNPJ e o endereço da sede principal.

Parágrafo único - Os dados previstos no “caput” deverão estar situados na página

de acesso do “site” da empresa, em local visível e com caracteres equivalentes a 1/4

(um quarto) dos maiores utilizados.

Art. 2° - O descumprimento no disposto nesta lei en sejará o pagamento de multa no

valor de 100 a 1.000 Ufemgs (cem a mil Unidades Fiscal do Estado de Minas Gerais),

graduada de acordo com a natureza e gravidade da infração e a condição econômica

da empresa.

Paragrafo único - A autoridade competente notificará a empresa, por meio de

procedimento administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa,

para que proceda à adequação de sua página nos termos desta lei no prazo de dez

dias, sob pena de retirada de sua pesquisa Da internet, ficando vedada sua

reinserção até o cumprimento, da lei, sem prejuízo do pagamento da multa.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 4° - Esta entra em vigor na data de sua public ação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Justifica-se plenamente nossa solicitação, tendo em vista que a

internet tem se revelado uma excelente ferramenta para a publicação das empresas

que vendem produtos e serviços, pois funciona como uma enorme vitrine,

possibilitando aos produtos anunciados em qualquer lugar do Brasil serem

visualizados em tempo real.

Contudo, para que os usuários dessa rede tenham segurança e possam conhecer

os fornecedores, é necessário que sejam divulgados dados sobre a empresa no seu

“site” na internet.
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Como não são todas as empresas que fornecem esses dados e não há legislação

sobre a questão, este projeto de lei tem por escopo dar maior transparência aos

consumidores quanto às empresas que tem páginas na internet, visto que o cadastro

das pessoas jurídicas e o seu endereço são dados informativos essenciais para que

seja estabelecida, de forma transparente, a relação de consumo.

Pelo exposto é que apresento este projeto de lei, que certamente encontrará apoio

nos nobres pares à sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.197/2009 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.159/2010

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 15.424, 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

“Art. 15 - A - A cobrança de valores pelos atos decorrentes da Lei Federal nº

11.977, de 7 de julho de 2009 - Programa Minha Casa Minha Vida - e da Taxa de

Fiscalização Judiciária deverá ser efetuada observando-se as reduções e isenções

estabelecidas na referida lei federal.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 7

de julho de 2009.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Carlos Gomes

- 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 4.160/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Piscicultores de Capitólio - APC -,

com sede no Município de Capitólio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Capitólio - APC -, com sede no Município de Capitólio.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Piscicultores de Capitólio - APC -, com sede no

Município de Capitólio, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos,

criada em 2006.

A entidade conta com 40 associados, todos piscicultores, e tem como seu principal

objetivo promover o desenvolvimento da piscicultura por meio da criação de peixes no

sistema intensivo, bem como fomentar e assistir as atividades dos piscicultores,

buscando o bem-estar social do associado e de sua família.

Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, uma vez que atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.  Esperamos, portanto, contar com

o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.161/2010

Dispõe sobre a forma de aquisição de precatório judicial e sua utilização para

compensação tributária no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 1º - Fica autorizada, no Estado, a compensação de crédito tributário inscrito na

dívida ativa com débito da Fazenda Pública do Estado, inclusive de suas autarquias e

fundações, decorrente de precatório judicial pendente de pagamento.

Art. 2º - A compensação de que trata esta lei é condicionada a que,

cumulativamente:

I – o precatório:

a) não seja objeto de qualquer impugnação ou recurso judicial ou, em sendo, haja a

expressa renúncia; e
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b) quando expedido contra autarquia e fundação do Estado, seja assumido pela

administração direta;

II – o crédito tributário a ser compensado:

a) tenha sido inscrito na dívida ativa; e

b) não seja objeto, na esfera administrativa ou judicial, de qualquer impugnação ou

recurso ou, em sendo, haja a expressa renúncia;

III – o pedido de compensação:

a) seja submetido à análise da Procuradoria-Geral do Estado, obtendo desta

parecer favorável sobre a legalidade; e

b) seja submetido à análise da Secretaria de Estado da Fazenda, obtendo desta

parecer favorável sobre a oportunidade e a conveniência;

Art. 3º - A compensação de que trata esta lei:

I – importa confissão irretratável da dívida e da responsabilidade tributária;

II – aplica-se a débito da Fazenda Pública Estadual ou autarquia e fundação do

Estado em poder do respectivo titular, do sucessor ou do cessionário a qualquer

título;

III – extingue, parcial ou integralmente, o crédito tributário, até o limite efetivamente

compensado; e

IV – alcança o valor devido pelo sujeito passivo, relativo às despesas processuais.

Parágrafo único - A iniciativa para a realização da compensação não suspende a

exigibilidade do crédito tributário, a fluência dos juros de mora e dos demais

acréscimos legais, nem garante o seu deferimento.

Art. 4º - O pedido de compensação deve ser dirigido a Secretaria de Estado da

Fazenda com a indicação do valor do crédito tributário e do precatório a serem

compensados.

Art. 5º - Efetivada a compensação, subsistindo saldo de precatório ou de crédito

tributário, o valor remanescente permanece sujeito às regras comuns do débito ou do

crédito preexistente, conforme o caso, previstas na respectiva legislação.

Art. 6º - É competente para homologar a compensação a Secretaria de Estado da

Fazenda, mediante expedição de ato próprio.

CAPÍTULO II
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DA AQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO

Art. 7º - A Fazenda Estadual está obrigada a publicar edital com a lista de todos os

precatórios pendentes de pagamento no primeiro mês do exercício social.

Art. 8º - O credor do precatório que constar da lista tem a faculdade de, no prazo de

trinta dias a contar da publicação, autorizar o leilão público do seu crédito, que será

executado conforme regulamento a ser expedido.

Parágrafo único – A Fazenda Estadual publicará edital com os credores

interessados em adquirir créditos consubstanciados em precatórios judiciais.

Art. 9º - O leilão será realizado no prazo máximo de sessenta dias contados da

publicação do edital a que se refere o parágrafo único do artigo anterior.

Art. 10 - O leilão será realizado por leiloeiros oficiais designados pela Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais e seu processamento deverá ser definido em

regulamento específico.

Art. 11 - O valor mínimo de aquisição do precatório não poderá ser inferior a 50%

(cinquenta por cento) do seu valor nominal.

Art. 12 - Os interessados na aquisição do precatório através do leilão público

poderão ser pessoas físicas ou jurídicas.

Parágrafo único – Os interessados deverão se cadastrar, conforme regulamento a

ser expedido.

Art. 13 - Os créditos adquiridos por meio do leilão poderão ser utilizados para

compensação de débitos tributários que o interessado tiver com a Fazenda Estadual,

preferencialmente impostos.

§ 1º - O crédito adquirido de acordo com esta lei apenas poderá ser utilizado para

os fins previstos no “caput” deste artigo.

§ 2º - O crédito adquirido de acordo com esta lei não poderá, posteriormente, ser

cedido a terceiros.

§ 3º - O crédito será compensado pelo valor devido pela Fazenda Estadual.

§ 4º - O interessado não poderá receber a integralidade do valor do crédito, apenas

poderá utilizá-lo para o fim de compensação tributária. Caso haja saldo remanescente

decorrente da compensação, aplica-se o disposto no art. 5º desta lei.

Art. 14 - A compensação a que se refere o artigo anterior poderá,
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excepcionalmente, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser utilizada para

taxas e contribuições, porém não poderá ser deferida para os débitos tributários

gerados cinco anos após o deferimento da compensação originária.

Art. 15 - O chefe do Poder Executivo deverá expedir decreto para a regulamentação

desta lei.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo assegurar ao contribuinte o

direito à compensação, total ou parcial, de seus débitos tributários, inscritos na dívida

ativa com os precatórios vencidos contra a Fazenda Estadual. Acreditamos que este

projeto detalha a forma de compensação e, com ineditismo, a forma de aquisição do

precatório para este fim. É importante salientar, que o conceito de compensação,

como forma extintiva de dívidas recíprocas, está previsto no art. 368 do Código Civil:

"Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas

obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Em se tratando, todavia, de

relação tributária, a compensação, regida pelo princípio da legalidade estrita só pode

se verificar por meio da legislação tributária, e não consoante disposto no Código

Civil, uma vez que este só é cabível para extinção de obrigações. O Código Tributário

Nacional - CTN - trata da compensação em seu art. 170, incluindo-a como forma de

extinção do crédito tributário, afirmando: “A lei pode, nas condições e sob as

garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade

administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos

e certos, vencidos, ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública". A

compensação genérica prevista no CTN, devido à previsão de autorização legal para

sua concessão, ficou a depender de promulgação de lei que estipulasse as condições

e as garantias a serem exigidas ou de autoridade administrativa com competência

para fazê-lo. Os precatórios judiciais são aqueles cujo pagamento já foi determinado

em instância final pela Justiça, sendo classificados, segundo sua natureza, em

alimentares e não alimentares.

Desse modo, o objetivo do projeto é pertinente e viável, uma vez que a
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compensação é como um encontro de contas. Se o obrigado ao pagamento do tributo

é credor da Fazenda Pública, poderá ocorrer uma compensação pela qual seja

extinta sua obrigação, isto é, o crédito tributário. Vale ressaltar que existe em nosso

Estado um volume substancial de precatórios a serem pagos anualmente, e a

aprovação deste projeto beneficiária a ambos os sujeitos da relação jurídica. Com a

sistemática apresentada, a Fazenda Estadual poderá reduzir seu passivo em relação

aos precatórios judiciais. A compensação, na verdade, só será possível nas unidades

da Federação onde haja lei específica regulando essa matéria. É o que vem

decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, em face do informado,

entendo que o projeto de lei é viável e repasso-o aos nobres deputados para análise

de mérito.

Sabe-se que é enorme, no Estado, o volume de precatórios judiciários que não têm

sido liquidados. Por outro lado, o Estado encontra dificuldades no recebimento dos

créditos tributários de contribuintes inadimplentes. Este projeto de lei visa resolver

estes dois graves problemas enfrentados pelo Estado: a quitação de débitos

constituídos por precatórios judiciários e o recebimento de créditos tributários. A

proposição inova na forma de aquisição do precatório e apresenta como alternativa a

permissão para quitação de créditos tributários com precatórios judiciários, de modo a

que o Executivo quite estas dívidas sem ter, contudo, que recorrer ao caixa estadual.

Solicito o apoio dos demais parlamentares à aprovação deste projeto, acreditando

que a inovação do projeto está na forma de aquisição deste precatório.

Concluindo, com o devido respeito, submetemos este projeto de lei à elevada

apreciação dos nobres deputados que integram esta Casa Legislativa, na certeza de

que, após a regular tramitação, seja afinal deliberado e aprovado na devida forma.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio

Júlio. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 392/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.162/2010

Declara de utilidade pública a Associação Artesanal de Apoio a Adolescentes e

Mães Carentes de Betim - Amcabe -, situada nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Artesanal de Apoio a

Adolescentes e Mães Carentes de Betim - Amcabe -, situada nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira

Justificação: A Associação Artesanal de Apoio a Adolescentes e Mães Carentes de

Betim - Amcabe -, com sede nesse Município, é uma entidade civil, sem fins

lucrativos, legalmente constituída, que tem por finalidade desenvolver importantes

trabalhos e projetos nas áreas social, de cultura, de meio ambiente, esporte e lazer,

de geração de emprego e renda, entre outros, em benefício da população carente

dessa comunidade.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a Amcabe atende aos

requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei Estadual nº 12.972, de

27/7/98, alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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 4.163/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Resgate da Cidadania e Inclusão

Social - Arecis -, 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 de Resgate da Cidadania

e Inclusão Social - Arecis -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação de Resgate da Cidadania e Inclusão Social - Arecis -,

com sede no Município de Montes Claros, é uma sociedade civil sem fins lucrativos,

fundada em 2006, que tem como objetivo a prestação de ações de caráter social
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visando o bem-estar e a integração dos cidadãos montes-clarenses. Atua nas áreas

educacional, cultural, desportiva e beneficente.

Assim, sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas 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 N° 4.164/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais imprimirem

informativo referente à coleta seletiva de lixo em sacolas plásticas utilizadas para

embalagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais, com área superior a

500m² (quinhentos metros quadrados), a imprimir informativo referente à coleta

seletiva de lixo em sacolas plásticas utilizadas para embalagem.

Art. 2º - Constarão nas sacolas plásticas, em espaço visível, as seguintes

informações:

I - “O lixo seco ou resíduo reciclável é composto de metais, plásticos, vidros, papéis,

embalagens longa vida e isopor.”

II - “O lixo orgânico é composto de sobras de alimentos, cascas de frutas e

verduras, erva-mate, borra de café e chá, cigarros, papel higiênico, papel toalha e

fraldas usadas.”

III - “O lixo especial ou resíduo especial é composto de pilhas, baterias, lâmpadas

fluorescentes, retalhos de couro, latas de tinta, venenos e solventes, que deverão ser

encaminhados ao órgão municipal responsável pela coleta e destino final de resíduos

na cidade.”

Art. 3º - O informativo mencionado no artigo anterior deverá ocupar no mínimo 50%

(cinquenta por cento) da face externa de um dos lados da sacola plástica.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
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previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que desvia,

do destino em aterros sanitários ou lixões, resíduos sólidos que podem ser reciclados.

Com isso, alguns objetivos importantes são alcançados: a vida útil dos aterros

sanitários é prolongada e o meio ambiente é menos contaminado. Além disso, o uso

de matéria-prima reciclável diminui a extração dos nossos tesouros naturais.

No Brasil, existe coleta seletiva em cerca de 135 cidades, sendo que na maior parte

dos casos a coleta é realizada pelos catadores organizados em cooperativas ou

associações. Devido à necessidade de preservação da natureza, a coleta seletiva já

está sendo estudada nas escolas, para o entendimento e conscientização dos alunos.

Assim, com o único objetivo de informar e conscientizar a população sobre a

necessidade e importância da separação do lixo produzido é que apresentamos este

projeto de lei, por cuja aprovação rogo, devido a sua importância.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.165/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria previa em trios elétricos e similares e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatório a vistoria dos trios elétricos e similares quinze dias antes do

evento para o qual for contratado, independentemente da vistoria realizada por

ocasião do licenciamento.

Parágrafo único - O veículo que não for apresentado para vistoria no período

estabelecido pelo art. 1º desta lei estará sujeito às penalidades previstas no Código

de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º - Considera-se trio elétrico caminhão equipado com aparelhagem sonora e

de uma espécie de palco ambulante, onde os artistas se apresentam.
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Art. 3º - Os veículos a que se refere o art. 1° des ta lei deverão ser inspecionados

pelo Detran-MG e pelo Corpo de Bombeiros Militar, que expedirão autorização

especial para sua participação no evento.

Art. 4º - Os trios elétricos somente poderão circular nas vias publicas após inspeção

em que serão observados os sistemas elétrico, mecânico, estrutural, freios, pneus e

extintores, entre outros, bem como a sua documentação.

Art. 5º - O condutor de veículo destinado à condução dos trio elétricos deve

satisfazer os seguintes requisitos:

I - ter idade superior a vinte e um anos;

II - ser habilitado na categoria D;

III - ser julgado apto em exame de avaliação psicológica;

IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem constar como

reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses.

Art. 6º - O disposto nesta lei não exclui a competência municipal de aplicar as

exigências previstas em seus regulamentos.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem a intenção de garantir a segurança e

tranquilidade dos foliões, músicos e cantores, obrigando os veículos nele

relacionados a se submeterem a vistoria para que se verifique se estão sendo

cumpridas as normas de segurança determinadas pelo Código Nacional de Trânsito e

pelo Corpo de Bombeiros.

Pretende-se, assim, evitar que aconteçam outros acidentes envolvendo trios

elétricos no Estado, como o que aconteceu na Região Metropolitana de Belo

Horizonte, em Sabará, durante o desfile de um bloco carnavalesco, quando um trio

elétrico matou duas meninas e deixou 14 feridos.

Com a vistoria proposta, que refletiria a profissionalização pela qual o Carnaval em

Minas vem passando, espera-se garantir que os trios elétricos cheguem aos locais

dos eventos com todas as normas de segurança cumpridas. Isso certamente

proporcionará a todos um Carnaval mais seguro.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.166/2010

Dispõe sobre afixação de placas em estabelecimentos que especifica e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os responsáveis pelas farmácias e drogarias estabelecidas no Estado de

Minas Gerais deverão afixar placa, em local visível ao público, contendo:

I - nome e número de inscrição do farmacêutico responsável no Conselho Regional

de Farmácia - CRF;

II - horário de trabalho do profissional indicado no inciso I.

Parágrafo único - Os estabelecimentos de que trata o “caput” terão o prazo de 30

(trinta) dias, a contar da publicação desta lei, para se adaptarem ao que ela dispõe.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os responsáveis a multa

de 35 Ufemgs (trinta e cinco Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 1º - A aplicação da multa prevista no “caput” não desobriga os infratores da

afixação da placa de que trata o art. 1º.

§ 2º -  Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

§ 3º - Sem prejuízo da sanção prevista no “caput”, será determinado aos infratores

prazo de trinta dias para que procedam à afixação da placa, sob pena de aplicação

de novas multas.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A proliferação de farmácias no Estado - e em todo o País - exigia das

autoridades o aumento no rigor da fiscalização desse tipo de estabelecimento, como

forma de proteger a sociedade de práticas comerciais nocivas - intencionais ou não.

Impunha-se a nomeação de um profissional de farmácia em cada estabelecimento,

que se responsabilizasse pela orientação ao consumidor.

A Lei nº 5.991, de 17/12/73, disciplinou a matéria, dispondo sobre o controle

sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos,
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e entre outros artigos dispôs sobre a obrigatoriedade de o estabelecimento ter um

farmacêutico durante o horário de funcionamento.

Para atender plenamente o espírito da lei, que é o de proporcionar segurança ao

público consumidor, falta aos referidos estabelecimentos anunciarem, com clareza e

objetividade, que ali existe um especialista em farmácia, devidamente habilitado, com

o objetivo de deixar o público a par dos seus direitos.

Por isso, advogo a obrigatoriedade de afixar, em lugar visível, nos estabelecimentos

de que trata a Lei nº 5.991, de 1973, uma placa ou aviso assemelhado, ostentando o

nome e o número do registro, no respectivo conselho profissional, do farmacêutico

responsável e o seu horário de trabalho.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

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

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.167/2010

Obriga a prévia autorização para a utilização de alojamento ou moradia destinada a

trabalhadores rurais e dá outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Para efeitos desta lei, considera-se:

I - alojamento: local previamente projetado, construído ou adaptado para habitação

coletiva de trabalhadores;

II - moradia: residência convencional utilizada por três ou mais trabalhadores como

habitação.

CAPÍTULO II

DO REQUERIMENTO E AUTORIZAÇÃO

Art. 2° - Todas as pessoas jurídicas e físicas que mantêm no Estado empregados

rurais contratados para trabalhos em tempo determinado ou indeterminado e que têm

trabalhadores residindo em alojamentos ou moradias requererão obrigatoriamente à
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Vigilância Sanitária autorização para a utilização do local para esta finalidade.

Art. 3° - O requerimento de autorização deverá ser apresentado com os seguintes

documentos:

I - recolhimento de taxa de inspeção;

II - CNPJ e Contrato Social da empresa empregadora;

III - documentos que comprovem a propriedade ou posse do imóvel a ser vistoriado.

Art. 4° - A Vigilância Sanitária promoverá a vistor ia dos alojamentos e moradias

dentro do prazo de dez dias subsequentes ao protocolo do requerimento de

autorização.

Parágrafo único - A vistoria poderá ser realizada mediante convênio ou parceria da

Vigilância Sanitária com outros entes e órgãos da administração direta e indireta.

Art. 5° - Deverão ser observados, durante a vistori a, os requisitos constantes das

portarias e normas regulamentadoras dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e

Emprego, bem como das demais leis específicas.

Art. 6° - Realizada a vistoria, a autoridade respon sável enviará laudo à Vigilância

Sanitária, que deferirá ou indeferirá a autorização no prazo máximo de quinze dias.

§ 1° - No caso de indeferimento, os motivos que lev aram a tal decisão devem ser

expressos, abrindo-se prazo de dez dias para serem sanados.

§ 2° - Após os dez dias de que trata o parágrafo an terior, será realizada nova

vistoria para a constatação da regularização, mediante novo recolhimento de taxas.

Art. 7° - A autorização de trata esta lei terá vali dade de um ano, podendo a

administração pública promover novas vistorias a requerimento dos Ministérios

Públicos, entidades representativas de classe ou quando houver conveniência

pública.

CAPÍTULO III

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 8º - O descumprimento desta lei por parte de pessoas físicas e jurídicas de que

trata o art. 2º acarretará sanções administrativas.

Art. 9º - A utilização de imóvel para as finalidades previstas nesta lei, sem a devida

autorização, acarretará multa de 5000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), além da interdição do local pelo prazo de seis meses.
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Art. 10 - A infração superveniente à autorização de utilização do imóvel para os fins

desta lei acarretará multa de até 2500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais), além da lacração do local pelo prazo de até três

meses.

Parágrafo único - A penalidade será aplicada de acordo com o grau da infração.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Considerando o disposto nos arts. 197, 198 e 200 da Constituição

Federal, os preceitos da Portaria Federal n° 1.565,  de 1994 – Sistema Nacional de

Vigilância Sanitária; considerando que os alojamentos e moradias de trabalhadores

rurais são instalações de interesse da saúde e portanto são objeto das ações da

Vigilância Sanitária; considerando que muitos dos trabalhadores migrantes são

alojados em imóveis (alojamentos e moradias) irregulares e com péssimas condições

de higiene, resta claro que não podemos deixar que esta questão continue sendo

tratada por meio de ações isoladas, sendo necessária uma lei que regulamente, em

todo o território do Estado, as condições de saúde e moradia de nossa população, em

especial dos trabalhadores do campo atingidos por muitas mazelas e pouco

contemplados pelos dividendos de sua atividade, essencial ao crescimento do

Estado.

Não se trata apenas de competência legislativa, mas é obrigação do Estado realizar

uma de suas principais funções, e por que não dizer, razão de sua existência, qual

seja propiciar e manter a saúde pública da população.

É inadmissível fecharmos os olhos para a realidade da expansão do agronegócio,

que por um lado pode ser encarado como mola propulsora de desenvolvimento,

geração de empregos e renda, mas, por outro, deve ser visto como um fenômeno

peculiar, que, em muitos casos, gera concentração de renda e prejuízo à saúde física

e mental dos trabalhadores, que por vezes vêm a laborar para patrões que não têm

consciência de vida digna e humanismo.
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Faz-se necessário, portanto, a intervenção do poder público regulamentando e

padronizando condições mínimas de moradia, que garantam a integridade física e a

saúde dos trabalhadores, motivo pelo qual peço o apoio dos nobres pares, para que

consigamos aprovar esta lei, melhorando a vida de parcela considerável da

população.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.168/2010

Dispõe sobre a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida nas clínicas médicas e psicotécnicas credenciadas pelo Detran-

MG e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas junto ao

Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN-MG - deverão ser observados,

nos locais de credenciamento, pelo menos os seguintes requisitos de acessibilidade

para os portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida:

I - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de

barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade;

II - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas

as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os

requisitos de acessibilidade de que trata o Capítulo das Normas de Adequação das

Edificações previstas na norma ABNT-NBR 9050/94;

III - disponibilização de, pelo menos, um banheiro acessível, distribuindo-se seus

equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados de maneira

adequada; e

IV - nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a

estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos

de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas com o símbolo internacional de

acesso, de acordo com o item 8.3 da norma ABNT-NBR 9050/94 (dimensionamento e

quantidade das vagas).

Art. 2° - Nos locais de funcionamento instalados em  edifícios em que seja
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obrigatória a instalação de elevadores, independentemente das demais exigências

estabelecidas nesta lei, deverão ser observados os seguintes requisitos:

I - percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as

dependências de uso comum;

II - percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos

serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos; e

III - cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 3° - Os locais de funcionamento instalados em edifícios com mais de um

pavimento além do pavimento de acesso, nos quais não é obrigatória a instalação de

elevadores, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a

instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum

destes edifícios atender aos requisitos de acessibilidade previstos na Lei Federal nº

10.098, de 2000.

Art. 4°- A vistoria será realizada por funcionário do Serviço Médico e Psicológico do

DETRAN-MG, acompanhado por um representante da Comissão Permanente de

Acessibilidade ou por pessoa do Conselho Estadual da Pessoa Portadora de

Deficiência ou por entidade reconhecidamente representativa de deficientes.

Art. 5º - Os pedidos de credenciamento ou mudança de endereço de

funcionamento, independentemente da fase de andamento e apreciação, serão

devolvidos à origem para o efetivo cumprimento das novas disposições estabelecidas

nesta lei.

Art. 6º - Os atuais locais de credenciamento deverão estar adequados,

impreterivelmente, até a data limite estabelecida para a renovação do

credenciamento .

Art. 7° - A renovação do credenciamento dependerá d a prévia realização de

vistoria.

Parágrafo único - O não cumprimento das disposições estabelecidas para a

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida

implicará o imediato cancelamento do registro e respectivo credenciamento,

independentemente da deflagração de processo administrativo.
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Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos

para disciplinar o credenciamento de clínicas para realização de exames de aptidão

física e mental e avaliação psicológica em candidatos à habilitação e condutores, no

âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN-MG -; considerando

a necessidade de adequar as normas então vigentes aos dispositivos da Resolução

nº 267, de 2008, do CONTRAN, que dispõe sobre o exame de aptidão física e mental,

a avaliação psicológica e credenciamento das entidades públicas e privadas de que

tratam os arts. 147, §§ 1º a 4º, e 148 do Código de Trânsito Brasileiro; considerando

as imposições cogentes estabelecidas na Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, a

qual dispõe sobre as normas gerais e critérios básicos para a promoção de

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;

considerando as normas impositivas para adequação das edificações à pessoa

deficiente, descritas na Norma NBR 9050/94, da Associação Brasileira de Normas

Técnicas; considerando, por derradeiro, a necessidade da fiel observância à

legislação pertinente como condição norteadora da conduta do administrador frente

aos princípios da legalidade, moralidade e finalidade, apresentamos este projeto de

lei e contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.169/2010

Obriga a inserção de mensagem informativa nos rótulos ou embalagens dos

produtos cariogênicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os rótulos ou embalagens de produtos cariogênicos fabricados ou

comercializados no Estado deverão conter os dizeres:

"Este produto contém substâncias que provocam cáries".

Parágrafo único - A mensagem de que trata o "caput" deverá ser inserida de modo

visível, ocupando área de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da dimensão do rótulo ou
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da parte impressa da embalagem do produto, sendo admissível a afixação de

etiqueta adesiva contendo os mesmos termos.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os responsáveis à pena

de multa, no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), aplicada em dobro em caso de reincidência.

Parágrafo único - O infrator será, sem prejuízo da multa prevista no “caput”,

intimado a regularizar os rótulos ou embalagens no prazo de vinte dias, sob pena de

ser considerado reincidente.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Por meio de estudos epidemiológicos nacionais realizados em 1986 e

1996, constatou-se que, a partir da década de 70, ocorreu uma expressiva redução

na ocorrência de cáries dentárias da população infantil na maioria dos países

desenvolvidos, o que pôde também ser observado no Brasil. Levantamentos

epidemiológicos realizados em diferentes Municípios ao longo da última década

confirmam que, pelo menos nas regiões Sul e Sudeste, uma expressiva redução da

doença também vem ocorrendo. Segundo especialistas, a redução apontada teve

como fator a adição de flúor na água consumida pela população. Ocorre que outros

fatores podem contribuir para a redução ou aumento de cárie, como, por exemplo, a

freqüência de consumo de produtos cariogênicos, que é, segundo estudos,

determinante para o aumento das cáries. A preocupação, além de saudável, é

imprescindível, quando são vistos os dados levantados pelo Ministério da Saúde.

Segundo o Relatório da Saúde Bucal do Brasileiro, a cárie atinge quase 60% das

crianças de 5 anos de idade. O índice sobe para 70% entre crianças de 12 anos e

para 90% entre adolescentes de 15 a 19 anos. Em média, uma criança brasileira de 3

anos ou menos já tem, pelo menos, um dente com cárie, e aos 5 anos essa média

pula para quase 3 dentes cariados.

Por este motivo, é direito dos cidadãos ter a informação de que determinado

produto contém substância que provoca cáries, dando-lhes condições de controlar os

produtos que seus filhos irão consumir.
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Diante do exposto, conto com apoio de meus nobres pares para apreciação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.170/2010

Declara de utilidade pública a Comissão de Apoio e Bem-Estar Social do Bairro

Mangueiras, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de Apoio e Bem-Estar

Social do Bairro Mangueiras, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Comissão de Apoio e Bem-Estar Social do Bairro Mangueiras,

fundada em 10/4/95, é uma instituição beneficente de direito privado, que exerce

atividades filantrópicas, sem fins lucrativos. Desenvolve importantes trabalhos na área

social, promovendo ações de assistência social e de educação e saúde da criança e

da família, na busca e construção de propostas efetivas de promoção e proteção da

vida individual e coletiva. Tem como objetivo erradicar a fome e pobreza,

implementando a política de segurança alimentar e nutricional sustentável.

A documentação apresentada confirma que a sua Diretoria é constituída por

pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento

regular. Atende, dessa forma, os requisitos legais para a declaração de utilidade

pública.

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 4.171/2010

Dá denominação aos trechos de rodovia que menciona.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam denominados como segue os seguintes trechos de rodovias

estaduais:

I - Engenheiro Antônio Moreira Filogônio o trecho da Rodovia MG-050 que liga o

entroncamento de Formiga ao entroncamento de Capitólio, no Município de Passos,

com extensão de 150,80km;

II - Engenheiro Luiz Henrique Guimarães o trecho da Rodovia LMG-744

compreendido entre o Município de Marilac e o entroncamento da Rodovia MG-314,

passando por Nacip Raidan e Virgolândia, com extensão de 55,3km;

III - Engenheiro Luiz Otávio Gonçalves o trecho da Rodovia MG-133 compreendido

entre o entroncamento da Rodovia MG-353 (Coronel Pacheco) e o entroncamento da

Rodovia MGC-265, passando pelo entroncamento Piau, Tabuleiro e Rio Pomba, com

extensão de 44,6km;

IV - Engenheiro Maurício Bizzoto o trecho da Rodovia MG-050 que liga o

entroncamento da Rodovia MG-431, em Itaúna, ao entroncamento da BR-494B, em

Divinópolis, com extensão de 45km;

V - Engenheiro Ricardo Fernandes Motta o trecho da Rodovia MG-040 que liga Belo

Horizonte a Brumadinho, passando por Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, com extensão

de 27,5km;

VI - Engenheiro Cláudio Carvalho o trecho da Rodovia LMG-843 que liga o

entroncamento da BR-369 ao entroncamento da BR-381, passando por Santana do

Jacaré, com extensão de 30,5km;

VII - Engenheiro Domingos Buzzatti o trecho da Rodovia MG-275 que liga Lagoa

Dourada (entroncamento da BR-383) a Carandaí (entroncamento da BR-040), com

extensão de 33,6km;

VIII - Engenheiro Luiz Natali Baccarini o trecho da Rodovia MG-155 que liga

Jeceaba ao entroncamento da BR-383, com extensão de 11,5km;

IX - Engenheiro Fernando de Castro Santos o trecho da Rodovia MG-030 que liga

Nova Lima ao entroncamento da MG-440 (Engenheiro Correia), passando por Rio

Acima, Itabirito, com extensão de 57,7km;

X - Engenheira Elza Maria Chartuni Teixeira o trecho da Rodovia LMG-850 que liga
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o entroncamento da MGC-265-120 (Ubá) ao entroncamento da MG-285 (Sobral

Pinto), passando por Rodeiro, com extensão de 21km;

XI - Engenheiro Berillo José da Rocha o trecho da Rodovia MG-353 que liga o

entroncamento de Piraúba a Rio Novo, passando por Guarani, com extensão de

27,4km;

XII - Engenheiro Aymoré Dutra Filho o trecho da Rodovia MG-050 que liga o

entroncamento da BR-494B, em Divinópolis, ao entroncamento de Formiga, com

extensão de 72,1km;

XIII - Engenheiro Idsel Costa Martins o trecho da Rodovia MG-424 que liga o

entroncamento de Pedro Leopoldo ao entroncamento da BR-040, passando por

Matozinhos, Prudente de Morais, Sete Lagoas, com extensão de 28,2km;

XIV - Engenheiro Geraldo Magela Lobato o trecho da Rodovia MG-420 que liga

Pompéu (entroncamento da MG-060) à ponte sobre o Rio Paraopeba;

XV - Engenheiro Gerardo Martins Guerra o trecho da Rodovia LMG-654 que liga

Coração de Jesus ao entroncamento da BR-365, passando por São João da Vereda,

com extensão de 62km;

XVI - Engenheiro Jayme Fonseca o trecho da Rodovia MG-439 que liga o

entroncamento da BR-354, em Arcos, ao entroncamento da MG-170, em Luz, com

extensão de 17,3km;

XVII - Engenheiro Leonice Gabriel Mourão o trecho da Rodovia LMG-782 que liga o

entroncamento da BR-365 ao Lago de Nova Ponte, passando por Iraí de Minas, no

entroncamento da MG-190, com extensão de 27,9km;

XVIII - Engenheiro Múcio Luiz do Amaral o trecho da Rodovia MG-314 que liga São

João Evangelista (entroncamento da BR-120) ao entroncamento da MGC-259,

passando por Peçanha, Coroaci, Conceição das Tronqueiras, com extensão de

79,4km;

XIX - Engenheiro Sílvio de Freitas o trecho da Rodovia MG-442 que liga o

entroncamento da BR-040 a Belo Vale, com extensão de 21,9km;

XX - Engenheiro Waldemiro Lourenço o trecho da Rodovia LMG-821 que liga o

entroncamento da MG-050 a Vila Serra Azul, com extensão de 14,1km;

XXI - Moacir Aurélio Pinto o trecho da AMG-900 que liga o entroncamento da BR-
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040 a Santana dos Montes, com extensão de 18km;

XXII - Engenheiro Odilon de Araújo Couto o trecho da Rodovia MG-132 que liga

Cipotânea a Desterro de Melo (entroncamento da MGC-265), passando pelo

entroncamento da MG-280, Alto do Rio Doce e Desterro do Melo, com extensão de

38,1km;

XXIII - Engenheiro Euler Rocha o trecho da Rodovia 429 que liga Lagoa da Prata a

Santo Antônio do Monte, com extensão de 26km;

XXIV - Dr. João Batista Soares dos Santos o trecho da Rodovia MG-132 que liga

Catas Altas de Noruega (entroncamento da MG-482) a Lamim, com extensão de

132km;

XXV - Dr. Bráulio Henrique Diniz o trecho da Rodovia MG-040 que liga Crucilândia

a Itaguara (entroncamento da BR-681), com extensão de 33,5km.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Esta proposição objetiva prestar homenagem a profissionais que

contribuíram para alterar a realidade do rodoviarismo mineiro. Os nomes sugeridos

são de profissionais cuja história de vida guarda relação com as comunidades em que

se inserem os trechos de rodovias correspondentes e foram extraídos de lista

organizada pelo Sintder e pela Assemder, associação que em maio deste ano

completa 30 anos de existência e que teve, na sua criação, a participação de vários

desses engenheiros aqui mencionados.

Apresenta-se a seguir biografia sucinta dos homenageados:

Antônio Moreira Filogônio: Admitido como Engenheiro Civil no DER-MG no mesmo

ano de sua criação, em 1946, formou-se pela Escola de Engenharia da UFMG, em

1943. Até sua aposentadoria, em 1982, ocupou os cargos de Chefe da 20ª

Coordenadoria Regional, Chefe de Seção na Diretoria de Construção, Diretor de

Divisão de Estudos e Projetos e Chefe do Grupo de Projetos na Diretoria de Projetos.

Natural de Pedro Leopoldo, faleceu em 1998. Teve atuação relevante na construção

da Rodovia MG-050, que liga Belo Horizonte, Formiga e Passos, quando

desempenhou as funções de Engenheiro Chefe da 20ª Coordenadoria Regional do
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DER-MG, localizada em Formiga, no período de 1964 a 1970.

Luiz Henrique Guimarães: Formado pela Escola de Engenharia da UFMG em 1959,

um ano depois foi admitido no DER-MG como Engenheiro Civil. A partir de 1961, foi

nomeado Engenheiro Civil Auxiliar e Chefe da 23ª Coordenadoria Regional, em

Governador Valadares; Chefe da 5ª Coordenadoria Regional, em Ubá; Chefe da 1ª

Coordenadoria Regional, em Belo Horizonte; Chefe do Serviço de Conservação da

Diretoria de Manutenção; Chefe da 3ª Inspetoria Regional de Manutenção; Chefe da

5ª Inspetoria Regional de Manutenção; Chefe da 6ª Inspetoria Regional de

Manutenção e Chefe do 10ª Distrito Regional de Manutenção. Em 1988 foi

reconduzido à chefia da 23ª Coordenadoria Regional, onde trabalhou até se

aposentar, em 1998. Foi ainda vice-presidente da Cooperativa dos Servidores do

DER-MG, prestando um brilhante serviço em prol de seus colegas. Natural de Viçosa,

faleceu em 17/3/2000.

Logo após ingressar no DER-MG, o engenheiro Luiz Henrique Guimarães ocupou a

função de chefe da 23ª Coordenadoria Regional, em Governador Valadares, por onze

anos, entre janeiro de 1961 e janeiro de 1972. De lá transferiu-se para Ubá e,

posteriormente, coordenou serviços em todo o Estado de Minas Gerais. Em 1988,

retornou à chefia da unidade de Valadares, onde permaneceu por mais 10 anos, o

que demonstra o amor que o profissional tinha pela atividade, trabalhando

arduamente e sendo um dos responsáveis pela implantação da rede rodoviária da

região.

Luiz Otávio Gonçalves: Natural de Petrópolis, Rio de Janeiro, formou-se pela Escola

de Engenharia de Juiz de Fora em 1954, tendo sido admitido no DER-MG em 1958,

com lotação na 5ª Coordenadoria Regional, em Ubá, onde permaneceu até 1960.

Nesse ano, foi nomeado Chefe da 9ª Coordenadoria Regional, em Curvelo, e, em

1969, transferiu-se para a 30ª Coordenadoria Regional, em Juiz de Fora, que chefiou

no período de 1972 a 1989. Nascido em 6/11/24, faleceu em 1º/8/89.

Maurício Bizzoto: Natural de Belo Horizonte, formou-se pela Escola de Engenharia

da UFMG em 1949, ingressando no DER-MG em 1952. Em 1957, respondeu pela

chefia da 3ª Coordenadoria Regional, em Pará de Minas, mesmo ano em que foi

nomeado Chefe da Seção de Controle e Fiscalização e Chefe da 8ª Coordenadoria
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Regional, em Diamantina. A partir de 1959, foi nomeado Chefe da Seção de Controle

e Fiscalização, Chefe do Serviço de Assistência aos Municípios e Assessor de

Engenharia do Diretor-Geral e do Diretor de Obras. Aposentou-se em 1981. Nascido

em 10/11/24, faleceu em 7/3/90. Teve participação expressiva na implantação da

rede rodoviária mineira através do seu trabalho na inspetoria de construção e como

Diretor de Obras.

Ricardo Fernandes Motta: Formado pela Escola de Engenharia Kennedy em 1971,

foi admitido como Engenheiro Civil Diarista na 9ª Coordenadoria Regional, em

Curvelo, sendo nomeado, a partir de 1973, Chefe da 27ª Coordenadoria Regional, em

Pedra Azul, e, posteriormente, Chefe da 16ª Coordenadoria Regional, em Oliveira.

Em 1978, foi habilitado em concurso público para Engenheiro Civil do Quadro

Estatutário Permanente. A partir daí, foi nomeado Assessor Técnico na Diretoria de

Manutenção e Chefe de Divisão de Fiscalização na Diretoria de Operação de Via. Em

1993, transferiu-se para a Diretoria de Manutenção. Natural de Belo Horizonte,

faleceu em 29/10/2003.

Cláudio Carvalho: Admitido em 1967 como Desenhista, através de concurso

público, cinco anos depois, em 1972, foi admitido no cargo de Engenheiro, após ser

aprovado em concurso externo. Depois disso, foi nomeado Chefe da 21ª

Coordenadoria Regional, em Jequitinhonha, Chefe da 29ª Coordenadoria Regional,

em Manhumirim, Chefe da 17ª Coordenadoria Regional, em Ponte Nova, e Chefe da

20ª Coordenadoria Regional, em Formiga. Foi ainda nomeado Chefe de Serviço de

Apoio Técnico de Engenharia do 2º Distrito Regional, em Curvelo, Chefe de

Coordenação Distrital no 1º Distrito Regional de Manutenção, em Montes Claros, e

Chefe de Coordenação Distrital no 8º Distrito Regional de Manutenção, em

Barbacena. Natural de Perdões, formou-se pela Fumec, em 1970. Nascido em 7/9/45,

faleceu em dezembro de 1993.

Domingos Buzzatti: Logo ao ser admitido no DER-MG, em maio de 1946, foi

designado Diretor da Divisão de Construção, permanecendo no cargo até 1951,

quando foi nomeado Assistente Geral. Depois disso, foi nomeado Chefe do Serviço

de Planejamento, Chefe da Divisão de Mecanização, Diretor de Divisão de Estudos e

Diretor da Divisão de Estudos e Projetos. Natural de São João del-Rei, formou-se
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pela Escola de Engenharia de Minas, em 1934. Aposentou-se em 1967. Faleceu em

Belo Horizonte em 12/6/2003.

Luiz Natali Baccarini: Sua carreira começou no DER-MG em 1952, quando foi

admitido como Engenheiro, transferindo-se, em 1954, para a 4ª Coordenadoria

Regional, em Barbacena. Em 1969, foi nomeado Chefe de Seção Técnica da 4ª

Coordenadoria Regional, em Barbacena, onde permaneceu até 1972. A partir de

1974, foi nomeado Assessor Técnico na Assessoria de Planejamento e Coordenação

e Chefe do Serviço de Trânsito na Diretoria de Manutenção. Em 1976, foi nomeado

para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DER-MG como

membro efetivo e, no ano seguinte, Assessor Técnico na Diretoria de Manutenção.

Natural de São João del-Rei, formou-se pela Escola de Engenharia da UFMG, em

1946. Aposentou-se em 1983. Nascido em 25/12/22, faleceu em 11/5/92.

Fernando de Castro Santos: Admitido como Auxiliar Administrativo em 1946, três

anos depois passou a Topógrafo e, em 1952, foi enquadrado como Engenheiro Civil.

A partir de 1963, foi nomeado Chefe de Seção, Chefe de Serviço e, posteriormente,

Chefe da Divisão de Pontes e Estruturas da Diretoria de Projetos, onde exerceu o

cargo até aposentar-se em 1989. Natural de Barbacena, formou-se pela Escola de

Engenharia da UFMG, em 1951. Faleceu em 25/11/98.

Elza Maria Chartuni Teixeira: Admitida como Engenheira Civil Diarista na Diretoria

de Projetos em 1977, no ano seguinte, foi aprovada em concurso público para

Engenheira Civil do Quadro Estatutário Permanente do DER-MG. A partir daí, foi

nomeada Assessora Técnica, Chefe de Equipe Setorial e Chefe de Grupo de Projetos

na Diretoria de Projetos. Depois disso, ocupou o cargo de Assessora-Chefe da

Assessoria de Assistência Técnica aos Municípios. Aposentada em 1996, era natural

de Tocantins, tendo-se formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1977.

Faleceu em 30/10/99.

Berillo José da Rocha: Formado pela Escola de Engenharia de Juiz de Fora, foi

admitido no DER-MG em 1958, como Engenheiro Civil. Em 1960, passou a atuar na

5ª Coordenadoria Regional, em Ubá, como Engenheiro Auxiliar. Três anos depois foi

nomeado Chefe da 4ª CRG, em Barbacena. Em 1965, retornou à 5ª Coordenadoria

Regional como Chefe da unidade. A seguir, foi nomeado Chefe do 6ª Escritório
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Especial de Obras e Chefe da 9ª Inspetoria de Construção. Entre fevereiro e maio de

1992, exerceu a Chefia da 30ª Coordenadoria Regional, em Juiz de Fora, quando foi

nomeado Diretor de Projetos, ocupando o cargo até sua aposentaria em 1995.

Natural de Juiz de Fora, onde nasceu em 16/6/34, faleceu em 30/8/2008.

Aymoré Dutra Filho: Aposentado em 1967, Aymoré Dutra Filho ingressou no DER-

MG em 1951 como Engenheiro Fiscal de Construção, na 20ª Coordenadoria

Regional, em Formiga, tendo sido nomeado Chefe da 2ª Coordenadoria Regional, em

Guanhães, em dezembro do mesmo ano e, em abril de 1956, Chefe da 3ª

Coordenadoria Regional, em Pará de Minas. A partir de 1957, foi nomeado Chefe do

Serviço de Planejamento e Assistente de Administração IV e, em 1964, Secretário-

Geral do DER-MG, passando a Assistente do Diretor-Geral em 1966. Em 1968, foi

indicado membro do Conselho Rodoviário, como representante do DNER. Ocupou

ainda a chefia do 6º Distrito Rodoviário Federal do DNER, tendo sido também Chefe

de Gabinete do Diretor-Geral, Chefe de Gabinete do Ministério dos Transportes,

Coordenador-Geral do Consórcio Espa-Ingeroute e Coordenador do Projeto de

Ligação Ferroviária Sul-Mato Grosso-Norte Paraná. Em 1980, foi encarregado pelo

Ministério dos Transportes de coordenar o projeto e a implantação do Metrô de Belo

Horizonte, organizando o Demetrô, do qual foi Presidente. Natural de Belo Horizonte,

formou-se pela Escola de Engenharia da UFMG, em 1948. Faleceu em 25/12/2003.

Idsel Costa Martins: Vice-Diretor-Geral entre 1983 e 1984, suas atividades foram

iniciadas no DER-MG em 1955, quando foi admitido como Auxiliar Administrativo.

Enquadrado como Engenheiro em 1957, dois anos depois foi nomeado Chefe do

Serviço de Sondagem e, em 1962, Chefe dos Trabalhos de Campo. A partir de 1963,

foi nomeado Chefe de Seção da Divisão de Pesquisas Tecnológicas, Chefe de Grupo

de Projetos e Diretor de Projetos. Natural de Belo Horizonte, formou-se pela Escola

de Engenharia da UFMG, em 1956. Aposentou-se em 1986. Nascido em 26/10/32,

faleceu em 12/9/92.

Geraldo Magela Lobato: Admitido em 1969 como Engenheiro Civil na 26ª

Coordenadoria Regional, em Paracatu, em 1972 foi nomeado Chefe do 9º Escritório

Especial de Obras e, em 1973, Chefe da 9ª Coordenadoria Regional, em Curvelo,

onde permaneceu até 1976. Nesse ano, foi nomeado Chefe da 5ª Inspetoria Regional
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de Manutenção e, em 1981, Chefe de Coordenação Distrital do 2º Distrito Regional

de Manutenção. Natural de Pompéu, formou-se pela Escola de Engenharia do

Triângulo Mineiro, em 1968. Nascido em 3/9/42, faleceu em 12/8/95.

Gerardo Martins Guerra: Sua admissão no DER-MG ocorreu em 1946, como

Inspetor da 7ª Inspetoria de Conservação e Melhoramentos, tendo sido nomeado, no

ano seguinte, Chefe do 7º Distrito Regional de Manutenção. Em 1948, ocupou a

função de Engenheiro Assistente em Montes Claros e, em 1949, a função de

Assistente de Divisão. No ano de 1950, foi designado para instalar a 12ª

Coordenadoria Regional, em Itabira, e, em 1951, foi nomeado o primeiro Chefe da 6ª

Coordenadoria Regional, em Montes Claros. Em 1953, já transferido para a Sede, em

Belo Horizonte, foi designado Superintendente da Estação Rodoviária de Belo

Horizonte até dezembro de 1954. A partir de 1955, foi nomeado Chefe do Serviço de

Pavimentação, Chefe da Divisão de Obras, Chefe da Divisão Administrativa e

Assessor Técnico da Diretoria-Geral. Em 1964, foi designado para ocupar a função

de Chefe da Comissão Especial de Obras da Estação Rodoviária de Belo Horizonte.

Entre 1967 e 1971, exerceu a função de Chefe de Gabinete. Foi ainda Presidente do

Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal entre outubro de 1978 e janeiro de

1986. Natural de Ouro Preto, formou-se pela Faculdade de Engenharia da UFMG, em

1942, tendo se aposentado em 1986. Nascido em 4/3/16, faleceu em 21/5/93.

Jayme Fonseca: Admitido como Engenheiro Civil em 1967, no ano seguinte foi

aprovado em concurso para Engenheiro do Quadro Estatutário Permanente. A partir

daí, foi nomeado Chefe da 14ª Coordenadoria Regional, em Patos de Minas, Chefe

da 1ª Inspetoria Regional na Diretoria de Manutenção e Chefe de Inspetoria de

Construção na Diretoria de Construção. Natural de Arcos, formou-se pela Escola

Nacional de Engenharia, em 1946. Aposentou-se em 1983. Nascido em 17/3/20,

faleceu em 30/10/90.

Leonice Gabriel Mourão: Formado pela Escola de Engenharia da UFMG em 1949,

foi admitido como Engenheiro no DER-MG, em 1952, atuando na 18ª Coordenadoria

Regional, em Monte Carmelo, onde exerceu a chefia da unidade. No ano seguinte, foi

nomeado Chefe da 11ª Coordenadoria Regional, em Uberlândia, enquanto em 1954

passou a ocupar a chefia da 25ª Coordenadoria Regional, em Uberaba, e, em 1955, a
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chefia da 12ª Coordenadoria Regional, em Itabira. A partir de 1957, já atuando na

Sede, em Belo Horizonte, foi nomeado Chefe do Serviço de Conservação, Chefe do

Serviço de Assistência Técnica e Assessor Técnico da Diretoria de Manutenção.

Natural de Diamantina, aposentou-se em 1990. Nascido em 22/11/25, faleceu em

4/8/91.

Múcio Luiz do Amaral: Contratado em 1952 como Desenhista, foi enquadrado, em

1961, como Engenheiro Auxiliar na 2ª Coordenadoria Regional, em Guanhães. Até

sua aposentadoria, em 1990, atuou como Chefe da 2ª Coordenadoria Regional e da

12ª Coordenadoria Regional, em Itabira, Chefe do Serviço de Melhoramentos, Chefe

da 1ª Inspetoria Regional, Chefe da Divisão de Equipamento e Material, Membro do

Grupo de Trabalho de Conservação e Inspetor Regional na Diretoria de Manutenção.

Natural de São João Evangelista, formou-se pela Escola de Engenharia da UFMG em

1961. Faleceu em 1997.

Silvio de Freitas: Formado pela Escola de Engenharia de Minas Gerais em 1945,

iniciou sua carreira no DER-MG ao ser colocado à disposição do órgão pela

Secretaria de Viação e Obras Públicas, em 1946. Em agosto desse ano foi contratado

pelo DER-MG e, em 1951, ocupou a função de Diretor da Divisão de Construção de

Estradas. A partir de 1952, foi nomeado Assistente Técnico do Diretor-Geral, Chefe

do Serviço de Tráfego na Diretoria de Manutenção e Chefe do Serviço de Assistência

Rodoviária aos Municípios. Natural de Conselheiro Lafaiete, aposentou-se em 1968.

Nascido em 9/1/12, faleceu em 17/12/92.

Waldemiro Lourenço: Engenheiro admitido pela Secretaria de Viação e Obras

Públicas em 1955, ocupou a chefia da 12ª Circunscrição, localizada em Pará de

Minas, entre 1968 e 1974. Nesse ano, foi colocado à disposição do DER-MG, quando

passou a fazer parte do quadro de pessoal do órgão, do qual foi nomeado Assessor

Técnico dois anos depois. Lotado na Diretoria de Manutenção, trabalhou como

Engenheiro Calculista no Serviço de Arquitetura e Paisagismo. Aposentado em 1985,

ocupou vários cargos na Associação dos Engenheiros do DER-MG, desde sua

criação em 1980. Natural de Belo Horizonte, formou-se em Engenharia Civil pela

Escola de Engenharia Kennedy, em 1969, e em Arquitetura pela Escola de

Arquitetura da UFMG. Nascido em 12/2/26, em Belo Horizonte, faleceu em acidente
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automobilístico em 2/5/2008 e foi sepultado na Capital mineira. Waldemiro destacava-

se por seu espírito afável e atencioso para lidar com as pessoas em geral, granjeando

inúmeras amizades. Segundo quem o conheceu, era dono de uma personalidade

autêntica e austera nos hábitos, era moralmente íntegro, capaz de conquistar e

conservar amizades e ajudar quem o procurasse, com sinceridade e solicitude. As

pessoas que o conheceram são unânimes em lhe apontar como um exemplo de

pessoa dotada de singulares virtudes, tanto de coração como de espírito.

Moacir Aurélio Pinto: Admitido no DER-MG em 1965, iniciou suas atividades na 1ª

Coordenadoria Regional, em Belo Horizonte, onde permaneceu durante sete anos,

transferindo-se, em 28/12/72, para a antiga Diretoria de Construção, hoje Diretoria de

Infra-estruturara Rodoviária. Logo no início do ano seguinte, em 24 de janeiro, passou

a trabalhar na Diretoria de Projetos - Serviço de Avaliação de Imóveis (DP-SAI), local

em que ficou até 15/9/74, quando passou a atuar no 3º Escritório Especial de Obras,

em Belo Horizonte, desempenhando as mesmas atividades anteriores, relativas à

avaliação e desapropriação de imóveis. Em 23/4/84, retornou à Diretoria de Projetos -

SAI, unidade na qual permaneceu até sua aposentadoria, em 23/9/93, como Agente

Administrativo. Prestou serviços também na 23ª Coordenadoria Regional, em

Governador Valadares. Acompanhava a implantação das rodovias desde o seu início,

percorrendo uma grande extensão do território mineiro no exercício de suas

atividades, constatando as dificuldades dos servidores do interior e reportando-as aos

setores responsáveis. Para cumprir a sua missão em face da falta de recursos

suficientes, usava de muito entusiasmo, criatividade e boa vontade em suas

atividades diárias. Nasceu em 12/11/32 e faleceu em 4/6/96.

Odilon de Araújo Couto: Diretor de Pessoal entre 1978 e 1981, sua carreira no

DER-MG começou em 1958, como Engenheiro Chefe da 4ª Coordenadoria Regional,

em Barbacena, tendo sido nomeado, nos anos seguintes, Chefe da 5ª Coordenadoria

Regional, em Ubá, Engenheiro Assistente, Chefe da 4ª Coordenadoria Regional e

Diretor de Pessoal. Integrou ainda a chefia do Grupo de Trabalho de Conservação e

foi Diretor Superintendente da Derminas - Sociedade Civil de Seguridade Social.

Aposentado em 1990, era natural de Alto Rio Doce, tendo-se formado pela Escola de

Engenharia da UFMG em 1947. Faleceu em 13/5/2001.
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Euler Rocha: Admitido em 1946 como Engenheiro Auxiliar, no mesmo ano foi

nomeado para a chefia da 8ª Coordenadoria Regional, em Diamantina, transferindo-

se, em 1947, para a chefia do 2º Distrito Regional de Manutenção. Em 1949, foi

nomeado Assistente de Divisão e, a partir daí, Chefe da 9ª Coordenadoria Regional,

em Curvelo, Chefe da 3ª Coordenadoria Regional, em Pará de Minas, Assistente de

Divisão e Chefe da 1ª Coordenadoria Regional, em Belo Horizonte. Em 1972, foi

nomeado Chefe de Inspetoria de Construção, na Diretoria de Construção. Presidiu

ainda a Coopeder no período de 20/2/56 a 28/2/58. Natural de Formiga, formou-se

pela Faculdade de Engenharia da UFMG. Aposentou-se em 1974. Nascido em

5/3/19, faleceu em 19/3/94.

João Batista Soares dos Santos: Admitido no DER-MG em 30/6/47 como Pagador,

em 1952 foi nomeado para o cargo de Auxiliar Administrativo. Em 1955, ingressou no

cargo de Advogado do órgão, tendo sido lotado na Diretoria Jurídica, prestando

serviços na área de desapropriação. Nessa Diretoria galgou todos os cargos, até

chegar a Diretor Jurídico do Órgão. Formou-se em direito pela UFMG em 1946 e

aposentou-se em 19/8/88. Nascido em Itaúna em 19/8/18, faleceu em Belo Horizonte

em 3/1/2008. Com grandes ligações afetivas com Lamim, terra de seus familiares, ali

granjeou grandes amizades pela sua capacidade de conquistar e conservar amigos e

de ajudar quem o procurasse. Prestava serviços advocatícios gratuitos a todas as

pessoas carentes da região, com sinceridade e solicitude.

Braulio Henrique Diniz: Admitido no DER em 12/7/73 como Agente Administrativo

na Diretoria Jurídica, em 1979 foi nomeado para Encarregado do Setor de Expediente

da unidade. Em 1983 ingressou no quadro de advogados do Órgão, sendo nomeado

Assessor Jurídico da Diretoria de Pessoal até 1986, quando foi transferido para a

chefia da Assessoria de Orientação e Controle. Em paralelo foi membro do Conselho

de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano do DER-MG, tendo sido eleito

em 2002 para a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do DER-MG - Sintder - e

tendo sido eleito também Conselheiro da Cooperativa do DER-MG. Formado em

Direito pela UFMG em 1978, nasceu em Belo Horizonte em 12/1/52, falecendo nesta

Capital em 12/11/2004.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.172/2010

Denomina Deputado Targino Raimundo Figueiredo a rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Deputado Targino Raimundo Figueiredo o trecho da

Rodovia MG-420 compreendido entre o entroncamento com a BR-040 e a ponte

sobre o Rio Paraopeba.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Nascido em Alma ( hoje Angueretá), Distrito de Curvelo, em 4/1/30,

filho de João da Silva Alves e de Maria da Conceição Figueiredo, Targino Raimundo

de Figueiredo foi Deputado Estadual na 6ª Legislatura (1967 - 1971), durante a qual

exerceu os cargos de 3º-Secretário da Comissão Executiva da Assembleia, de Vice-

Presidente e membro da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio e membro

das Comissões de Trabalho e Ordem Social e de Siderurgia e Mineração. Foi Vice-

Prefeito de Curvelo e assumiu a Prefeitura com a saída do titular, indicado para

Secretaria de Estado. Vereador na cidade, representou Angueretá na Câmara

Municipal de Curvelo.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.173/2010

Dá nova redação ao “caput” do art. 126, da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994,

que introduz alterações na estrutura orgânica das Secretarias de Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 126, da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 126 – A empresa pública resultante do disposto no artigo anterior vincula-se à

Secretaria de Estado da Casa Civil e tem por finalidade a prestação de serviços
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técnicos, administrativos e gerais às administrações públicas estaduais direta e

indireta, e aos Municípios, nos seguintes setores:”

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa

Justificação: A articulação entre os diversos entes da Federação com o objetivo de

otimizar seus recursos é um expediente que pode trazer inúmeros benefícios à

administração pública.

Não por acaso os Municípios firmam convênios, termos de adesão, termos de

cooperação, com o conteúdo característico de mútua cooperação, via de regra para

alcançar determinado fim de interesse comum. Todos esses artifícios envolvem

ajustes jurídicos.

É comum depararmos com administradores municipais que não conseguem efetivar

a execução de programas do governo federal, ou mesmo do governo estadual, por

que não conseguem dar eficácia à contratação de pessoal.

De imediato o benefício que a presente lei poderia gerar seria a viabilização de

convênios entre Municípios interessados e a Minas Gerais e Serviços S.A., com

vistas à contratação de pessoal para serviços temporários.

Sabemos que a realização de concursos centralizados, nas prefeituras

principalmente, acabam por ser expediente mais oneroso e passível de

questionamentos, o que é mais difícil de ocorrer na modalidade de concursos

realizados em nível estadual para a formação de cadastro de reserva.

Nesse aspecto a MGS poderia dar uma grande parcela de contribuição no que

tange à celeridade na contratação de pessoal para a execução de serviços

temporários, por exemplo, para atender, via Emater, a programas estaduais de

combate a pragas que periodicamente comprometem a nossa agricultura e tantas

outras situações.

A Lei nº 11.406, entre outros objetivos, introduziu alterações na estrutura orgânica

das Secretarias de Estado. O art. 125 da referida lei autorizou o Estado a adquirir a

integralidade das ações da empresa MGS. O art. 126, por sua vez, não incluiu os

Municípios como destinatário da finalidade de prestação de serviços técnicos.
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Entretanto, nada impede que também sejam recepcionados pela lei, mormente

quando tal iniciativa é de total interesse público. .

Com essas considerações, espera o autor desta proposta seja ela acolhida pelos

nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.174/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Folclórica Arraial do Fujó, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Folclórica

Arraial do Fujó, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Wander Borges

Justificação: A Associação Cultural e Folclórica Arraial do Fujó é uma pessoa

jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída legalmente em 7/3/2008,

que atua nas áreas cultural, esportiva e assistencial, desenvolvendo relevantes ações

de defesa, conservação e promoção da cultura sabarense.

A associação em comento apresenta as finalidades estatutárias de desenvolver e

incentivar a realização e a prática de atividades culturais, sociais e esportivas; lutar e

zelar pelo resgate da cultura junina, do folclore brasileiro e das artes cênicas e

tradicionais; e desenvolver ações direcionadas ao público da assistência social. Tais

propósitos se realizam por meio da promoção de ações de defesa de direitos,

elaboração de estudos e pesquisas, oferecimento de cursos gratuitos de capacitação,

artes cênicas, música, dança e artesanato.

Destarte, as atividades realizadas pela associação estimulam a valorização e o

resgate da cultura sabarense, bem como contribuem para a melhoria da qualidade de

vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Insta observar, que o art. 216 da Constituição Federal dispõe que constituem

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
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individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A Carta Magna

estabelece, ainda, que compete ao poder público, com a cooperação da comunidade,

promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Os bens materiais e imateriais

formadores desse patrimônio são os modos específicos de criar e fazer (as

descobertas e os processos genuínos na ciência, nas artes e na tecnologia), as

construções referenciais e exemplares da tradição brasileira (bens imóveis e móveis),

as criações imateriais (literatura, música), as expressões e os modos de viver

(linguagem, costumes), locais dotados de expressivo valor para a história, a

arqueologia, a paleontologia e a ciência, assim como as paisagens e as áreas de

proteção ecológica da fauna e da flora.

A cultura inclui conhecimentos, construções arquitetônicas, artes, moral, leis,

costumes, hábitos e quaisquer manifestações que expressem a vida de um povo,

interferindo fundamentalmente na construção de sua identidade.

Tendo em vista que o patrimônio cultural integra a herança comum da Nação, a sua

conservação é de interesse geral, tanto do poder público como de toda a

comunidade.

Como demonstrado, as ações desenvolvidas pela entidade visam educar a

sociedade e promover sua valorização e a preservação do patrimônio cultural

sabarense, almejando transmitir às gerações futuras o sentido dos valores e da

identidade atuais, dando-lhes referências históricas e fortalecendo seus laços

comuns.

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

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela Associação Cultural e Folclórica

Arraial do Fujó.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.175/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Córrego da Ilha e

Adjacentes, com sede no Município de Sabará.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Córrego da Ilha e Adjacentes, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Wander Borges

Justificação: A assistência social tem interface com diversas políticas públicas,

envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades públicas e

privadas, que visem contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social

com que o País convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e, na data de 20/10/87, foi legalmente constituída a

Associação Comunitária do Bairro Córrego da Ilha e Adjacentes, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta os objetivos estatutários seguintes: representar a

comunidade perante órgãos públicos e privados, buscar soluções para as

necessidades e carências da população, promover atividades sociais, recreativas,

culturais e desportivas, colaborar com o poder público na realização de diagnósticos,

atuar no desenvolvimento comunitário, executar ações de relevante interesse público,

conscientizar a comunidade de suas potencialidades e buscar a constante melhoria

da qualidade de vida dos moradores da região.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, tendo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção de

uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que favoreça a inclusão social com justiça e universalização dos

direitos sociais, culturais, civis e políticos.

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

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.176/2010

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, que declara

de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado, o

pequizeiro “Caryocar brasiliense”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O § 2° e o “caput” do art. 2° da Lei nº 1 0.883, de 2 de outubro de 1992,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – O abate do pequizeiro “Caryocar brasilie nse” só será admitido se o

empreendedor se comprometer formalmente a realizar o plantio de dez mudas por

árvore a ser abatida, com a prévia autorização do:

I – poder público, quando necessário à execução de obras, planos, atividades ou

projetos de utilidade pública ou de relevante interesse social;

II – Conselho Municipal de Meio Ambiente, em área urbana ou distrito industrial

legalmente constituído;

III – Instituto Estadual de Florestas, em área rural, quando a manutenção dos

indivíduos impedir a implantação de empreendimento agropecuário ambientalmente

viável.

(...)

§ 2° – O plantio a que se refere o “caput” será efe tuado com mudas catalogadas e

identificadas de pequizeiro “Caryocar brasiliense”, no território do Município em que

se localiza o empreendimento, em sistemas de enriquecimento florestal, e

preferencialmente em áreas de APP's”.

Art. 2° – Fica revogado o § 3° do art. 2° da Lei nº  10.883, de 2 de outubro de 1992.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Zé Maia

Justificação: A declaração legal do pequizeiro como espécie de preservação

permanente no Estado de Minas Gerais faz jus à importância dos frutos na
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alimentação dos habitantes da área de ocorrência da espécie e na composição

paisagística dos campos mineiros. A proteção da espécie associa-se, também com

grande relevância, à cultura dos povos do cerrado.

A eficácia da lei é notória nas áreas rurais incorporadas ao processo produtivo

agrícola após a sua vigência, incutindo respeito dos cidadãos ao pequizeiro e

contribuindo para a manutenção de diversas espécies de animais silvestres que se

utilizam dela como alimento e abrigo.

No entanto, a larga distribuição geográfica do pequizeiro no Estado tem dificultado,

e por vezes inviabilizado, a implantação de empreendimentos agropecuários que

dependem da utilização de equipamentos de operação incompatível com a presença

de árvores. Ilustram bem a dificuldade a que nos referimos os plantios irrigados por

pivôs centrais. O pivô central é um sistema de irrigação por aspersão, composto de

conjunto de motobomba ligado a um braço móvel, seccionado em lances e torres

sobre rodas, que gira em torno do próprio eixo.

Uma vez que, para as áreas urbanas e distritos industriais, a Lei n° 17.682, de

2008, ajustou o texto da lei original para permitir, sob condições especiais e

compromisso de reposição por plantio, a supressão de pequizeiros, esta proposição

pretende pacificar a questão também para os empreendimentos rurais. Vale alertar

que a sugerida autorização para a supressão de árvores de pequi no campo está

condicionada às situações em que alguns exemplares impedem a instalação de

empreendimentos agrícolas com grande prejuízo econômico e social, ao passo que a

retirada dessas poucas árvores pode ser classificada como ação de baixo impacto

ambiental.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio Ambiente para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.177/2010

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Tupaciguara, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de Tupaciguara, com

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Zé Maia

Justificação: Fundado em 1956, o Rotary Club de Tupaciguara é uma entidade sem

fins lucrativos, que tem por escopo congregar as lideranças locais com a finalidade de

fomentar o ideal de servir como valor universal e base de todo empreendimento

digno.

Com esse propósito, promove o desenvolvimento do companheirismo como

elemento imprescindível para a harmonia social; o reconhecimento do mérito de toda

ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional; a aproximação dos

profissionais de todo o mundo, visando à consolidação das boas relações, da

cooperação e da paz entre as nações; e a melhoria da comunidade pela conduta

exemplar de cada cidadão em sua vida pública e privada.

Tendo em vista a importância social das atividades desenvolvidas pelo Rotary Club

de Tupaciguara, contamos com o apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste

projeto de lei, que pretende declará-lo de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.178/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Frutal – Consep Frutal –, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Frutal - Consep Frutal -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Zé Maia

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Frutal, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, tem por finalidade aglutinar lideranças

comunitárias, em parceria com as autoridades policiais, a fim de planejar ações
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integradas de segurança que resultem na melhoria da qualidade de vida da

comunidade.

Para isso promove reuniões, palestras e debates, tendo em vista a definição de

prioridades específicas para o setor, busca solucionar problemas ambientais e sociais

que comprometam a segurança, implementa programas de instrução e divulgação de

ações de autodefesa da comunidade e colabora com o poder público na manutenção

de viaturas policiais e na melhoria das instalações e equipamentos dos órgãos de

segurança. Constitui-se, desta forma, em importante canal de comunicação entre as

autoridades policiais, os órgãos dos sistemas de defesa social e a comunidade,

visando colaborar para que as instituições públicas operem em função do interesse

do cidadão.

Em face da importância do trabalho da entidade, contamos com o apoio dos nobres

Deputados para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar o Conselho

Comunitário de Segurança Pública de Frutal de utilidade pública.

- 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 4.179/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul,

com sede no Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Cruzeiro do Sul, com sede no Município de Prata.

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

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2010.

Zé Maia

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, com sede no

Município de Prata, entidade sem fins econômicos, tem por escopo congregar os

residentes no Bairro Cruzeiro do Sul na defesa de seus interesses e na melhoria de

suas condições sociais e econômicas.

Com esse intuito, executa serviços que contribuem para o fomento e racionalização
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da produção artesanal, busca melhorar a qualidade de vida de seus associados e se

coloca como elo entre a comunidade e órgãos públicos e privados. Além disso,

assegura os cuidados necessários à preservação do meio ambiente, promove

campanhas de esclarecimento e conscientização na prevenção de doenças

transmissíveis e infectocontagiosas, apoia a realização de cursos profissionalizantes

e a criação de clubes de mães e creches e desenvolve atividades esportivas e

culturais.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação de Moradores do

Bairro Cruzeiro do Sul, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.334/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Frutty Refrigerantes Ltda. pelos 60 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.335/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Pitangui de Oliveira Júnior,

ex-Presidente da Câmara Municipal de Curvelo. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 5.336/2010, do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de

Cidadã Honorária do Estado à Sra. Esmeralda Campelo Vilela, pastora da

Comunidade Evangélica Betesda. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.337/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Grupo da Melhor Idade Serenidade pelos dois anos de sua

constituição.

Nº 5.338/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Comunitária Educacional Estrela - ACE Estrela

- pelos 22 anos de sua constituição.
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Nº 5.339/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Instituto Presbiteriano Êxodo - IPE - pelos três anos de sua

constituição. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 5.340/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja autorizada a

implantação da cobertura de telefonia celular no Distrito de Dolearina, no Município

de Estrela do Sul. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.341/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Procuradora - Chefe do Ministério Público do Trabalho - PRT 3ª

Região - e ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais

pedido de providências para a realização de fiscalizações conjuntas em João Pinheiro

em abril e maio de 2010, visando averiguar denúncias relativas a trabalho

degradante, assédio moral e violação da legislação trabalhista nas empresas G5,

Destilaria Veredas Ltda. e Veredas Agropecuária Ltda. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.342/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências

para a ampliação do quantitativo de servidores da Comarca de Conselheiro Pena,

com a nomeação de servidores concursados, e a realização de um mutirão nessa

Comarca, bem como para a nomeação de um Juiz cooperador fixo, até a instalação

da 2ª Vara.

Nº 5.343/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral do Estado pedido de providências para a

nomeação de um Defensor Público para a Comarca de Conselheiro Pena. (-

Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.344/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Unidade Regional Colegiada Zona da Mata do Conselho Estadual de

Política Ambiental - Copam - pedido de providências para a suspensão da licença de

operação concedida “ad referendum” para a obra da UHL Barra da Braúna, até que

sejam cumpridas as condicionantes para o empreendimento, especialmente as de

natureza socioeconômica e ambiental. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.345/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de providências para apurar a

negativa de policiais militares lotados em Laranjal, notadamente o Cabo Freitas, de

registrar boletins de ocorrência envolvendo pessoas atingidas pela obra da Barragem

de Braúna, supostamente sob ordem do comando sediado em Muriaé, cujo

responsável é o Tenente Silva, com o objetivo de proteger os interesses da empresa

Brascan/Brookfield, que estaria custeando a obra de construção da unidade policial-

militar da localidade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.346/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à nova Diretoria do Conselho de Pastores de Uberlândia -

Conpas - para o biênio 2010 - 2011. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.347/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente e ao Coordenador Regional da Fundação Nacional de

Saúde - Funasa - no Estado pedido de providências para a aprovação e liberação de

recursos financeiros para o projeto de construção de uma unidade de reciclagem e

compostagem de lixo em Capelinha. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.348/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do IEF pedido de providências para imediata

interrupção das multas e penalidades aplicadas aos extratores de produtos minerais

no Município de Capelinha.

Nº 5.349/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe do 3º Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral

- DNPM - pedido de providências para que envie uma equipe de trabalho ao

Município de Capelinha para orientar os extratores e comerciantes de produtos

minerais sobre a legislação vigente e aplicável nesse ramo. (- Distribuídos à

Comissão de Minas e Energia.)

Nº 5.350/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a

divulgação e a orientação sobre a legislação ambiental em todo o Estado, em

especial em Capelinha e região, por meio de programas, palestras e cartilhas

desenvolvidas pelo IEF, Igam e Feam. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.351/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja
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encaminhado ao Chefe do 3º Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral

- DNPM - pedido de providências para que sejam autorizados com rapidez os pedidos

de exploração de produtos minerais no Município de Capelinha e região. (- À

Comissão de Minas e Energia.)

Nº 5.352/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho de Administração do Centro de Gestão e

Estudos Estratégicos da Conferência Nacional da Agricultura - CNA - pedido de

providências com vistas ao afastamento da Senadora Kátia Abreu da função de

Presidente da entidade, até que sejam esclarecidas e julgadas denúncias contra ela

publicadas na revista “Carta Capital”, com o título “Golpe contra camponeses”.

Nº 5.353/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração do Centro de Gestão e

Estados Estratégicos da Conferência Nacional da Agricultura - CNA - manifestação

de repúdio às atitudes da Senadora Kátia Abreu, Presidente da CNA, denunciadas na

matéria “Golpe contra camponeses”, na revista "Carta Capital".

Nº 5.354/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Roberto Noronha por sua reeleição para a

Presidência do Convention & Visitors Bureau de Belo Horizonte.

Nº 5.355/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Diretoria do Center Shopping de Uberlândia pelos

relevantes serviços prestados mediante a realização de empreendimentos nesse

centro comercial, cujos benefícios ultrapassam as fronteiras do Município de

Uberlândia.

Nº 5.356/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Revista Dystak's, de Uberlândia, pelos relevantes serviços

prestados ao Triângulo Mineiro.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Política

Agropecuária e de Direitos Humanos e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho e

de Meio Ambiente e da Bancada do PV e das representações partidárias do PPS, do
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PSC, do PSB e do PSL (2).

O Sr. Presidente - A Presidência cumprimenta os quatro Deputados que retornam à

Casa, parabeniza e agradece aos quatro que deixaram o quadro de suplentes e lhes

deseja muito sucesso. Além disso, anuncia que no dia 31 de janeiro passado foi

aniversário do nosso colega Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

novamente cumprimento - já fiz isso ontem - todos os colegas da Assembleia,

particularmente os Deputados e ex-Secretários que a esta Casa retornam. Desejo a

todos uma sessão legislativa de muito trabalho, de muito resultado e de muito debate

político em prol do Estado de Minas Gerais. Quero, Sr. Presidente, nesta abertura da

4ª Sessão Legislativa, falar de uma data próxima muito importante. No dia 10 de

fevereiro, meu partido, o PT, completa 30 anos de fundação. É um momento histórico

para o nosso país, que tem hoje a oportunidade de, sob a liderança do PT e do

Presidente Lula, estar em um caminho de crescimento, desenvolvimento econômico,

afirmação política internacional e, principalmente, distribuição de renda, redução das

desigualdades sociais, combate à pobreza e promoção da dignidade humana. Essa

trajetória de 30 anos começou no final da década de 70, nos encontros preparatórios

para a criação do PT. Esse partido não nasceu de nenhum gabinete parlamentar, não

foi dissidência de outro partido, não foi criado artificialmente. Trata-se de um partido

que desde cedo se enraizou no que havia de melhor na sociedade brasileira. O

partido surgiu acolhendo experiências da esquerda, que, sob a égide da ditadura

militar, era obrigada a exercer sua militância na clandestinidade. Também recolheu

experiências de intelectuais progressistas, de jovens do movimento estudantil, do

movimento sindical, que combatia o atrelamento dos sindicatos aos patrões - os

sindicatos pelegos, ainda vinculados a uma estrutura sindical das décadas anteriores

-, e também de movimentos populares sob forte influência das igrejas,

particularmente da Igreja Católica, por meio da Teologia da Libertação e das

Comunidades Eclesiais de Base. Assim surgiu o PT, que resistiu, ajudou e contribuiu

muito na transição democrática.
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O PT teve uma participação decisiva nas campanhas das Diretas Já. No movimento

pró-constituinte, em 1989, disputou a primeira eleição presidencial pós-ditadura com o

nosso então Deputado Federal Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, Constituinte Nota 10,

assim como os demais 15 parlamentares, que com o Lula somavam 16 na

Constituição de 1988. E quase chegamos lá. Não desistimos, continuamos a nossa

trajetória de luta política, de luta no movimento social e de disputas eleitorais.

Participamos efetivamente das primeiras eleições para Prefeituras de Capital em

1985, bem como para governos de Estado.

Em nossa Capital, Belo Horizonte, ganhamos pela primeira vez a Prefeitura, em

1992, com o então Vereador Patrus Ananias, hoje responsável por um belíssimo

trabalho à frente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Patrus

é o Ministro do Bolsa- Família em Minas Gerais. Participamos de eleições em outras

capitais e insistimos, apontando uma alternativa para o País, com as candidaturas de

Lula, novamente, em 1994, 1998 e, finalmente, em 2002, quando se deu uma

belíssima vitória democrática, inaugurando-se uma página diferente na história da

política, da democracia e do crescimento com justiça social em nosso país.

Pesquisas recentes mostram uma aprovação de mais de 80% ao governo Lula. É o

governo do Bolsa-Família, do ProUni, que coloca os jovens pobres na universidade; e

das novas escolas técnicas federais. É o governo que injeta bilhões de reais, que vai

atingir a meta de 11 milhões de famílias beneficiadas pelo Luz para Todos e que fez

com que o Brasil tenha sido o país que melhor enfrentou a recente turbulência

econômica, com uma previsão de crescimento econômico para este ano de 2010 de

5,5% a 6%. O que é melhor é que não se trata do crescimento econômico clássico e

tradicional, defendido pelas elites, de fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo;

este governo coloca a distribuição de renda, a universalização de políticas públicas e

o aumento real do salário mínimo como fatores indutores do fortalecimento do

mercado interno e do crescimento econômico em nosso país.

Portanto, a melhor forma de comemorarmos esses 30 anos do PT é exatamente

revigorar esse projeto político, apontando para o País a continuação do caminho

trilhado até aqui, com a candidatura da Ministra Dilma Rousseff à Presidência da

República, fazendo assim com que uma mineira, uma mulher, chegue à frente dos
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destinos do nosso país - uma mulher que vai quebrar paradigmas, como fez Lula, um

operário, ao chegar à Presidência da República.

Mas, Sr. Presidente, Minas Gerais também não pode se furtar de participar desse

esforço na construção de um país melhor, e o PT de Minas, que empossou o seu

Diretório Estadual no último sábado, também tem seus desafios. Aproveito para

agradecer a confiança dos companheiros e companheiras do Diretório Estadual, que

me elegeram Vice-Presidente Estadual do Partido do Trabalhadores, num momento

em que o PT se prepara para ajudar na continuação do projeto nacional e também

para apresentar ao povo mineiro um projeto alternativo, um projeto democrático-

popular que contemple as regiões do Estado e que promova em Minas Gerais um

crescimento econômico com distribuição de renda, com mais democracia e

participação popular. Não somos intransigentes ou prepotentes; sabemos que chegar

ao governo de Minas depende de costurar políticas, de parcerias com partidos hoje

aliados ao governo Lula. Mas temos a convicção de que chegou a hora do PT.

Na última reunião do diretório estadual, o PT aprovou, por unanimidade, a tese da

candidatura própria ao governo de Minas. Obviamente, não como imposição aos

partidos aliados, mas como discussão política. Por vários motivos, pelo fato de termos

o Presidente da República, pelo fato de a área social estar muito fortalecida por

intermédio do governo Lula e do Ministro Patrus em Minas Gerais, em razão de o PT

hoje ter aceitação muito grande no interior da sociedade brasileira, de ser o partido

mais querido por quase 30% da população e por ter bons pré-candidatos que

disponibilizaram seus nomes ao conjunto do partido, a resolução do PT aponta para a

constituição de um palanque único da base aliada em Minas Gerais.

Não queremos dividir as forças que apoiam o governo Lula no Estado, queremos

construí-las com o Vice-Presidente José Alencar, que foi homenageado com o título

de militante honorário do PT, também por unanimidade. Provavelmente ele receberá

essa distinta honraria nos próximos dias, e terá a participação do PCdoB, do PMDB e

dos demais partidos, do PRB, que compõem a base aliada do Presidente Lula.

Construiremos um programa de governo sintonizado com as mudanças sociais feitas

pelo Presidente em nosso país. Temos a compreensão da política nacional: para se

construir uma ampla aliança nacional, é preciso fazer concessões e discutir a
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integração nos Estados, mas isso não é automático. Será na Bahia ou no Rio Grande

do Sul, onde o PMDB terá candidatura, ou será no Rio de Janeiro, onde o PT irá

apoiar a reeleição de um Governador do PMDB? Em Minas Gerais, o conjunto do PT

entendeu que é a hora de apresentar a sua candidatura sintonizada com a

candidatura nacional, para ser discutida no conjunto dos partidos da base aliada. Não

queremos exclusivismo, queremos que em Minas Gerais a nossa pré-candidata,

apoiada pelo Presidente Lula, tenha o maior número de votos, para que se consagre

não somente a vitória de um partido, mas a vitória de um projeto exitoso, que está

fazendo com que milhões de pessoas tenham direito a uma vida mais digna.

Para concluir, Sr. Presidente, não poderia deixar de reconhecer o esforço militante

dos mais de 130 mil filiados do PT, dos mais de 750 diretórios municipais espalhados

por toda Minas Gerais, dos militantes e simpatizantes anônimos do PT, dos

Vereadores, das Vereadoras, dos Prefeitos, das Prefeitas, dos Vice-Prefeitos, das

Vice-Prefeitas, enfim, dessa verdadeira família que se chama PT. Temos, sim, nossas

divergências e nossas diferenças, mas, ao longo da nossa história, soubemos

construir a unidade na diversidade. Não sairemos divididos em Minas Gerais.

Teremos sabedoria suficiente para apresentar uma alternativa consistente ao povo

mineiro.

Se hoje é possível chegar aos 30 anos do PT como o partido mais querido de Belo

Horizonte, de Minas e do Brasil, é porque esses destemidos companheiros e

companheiras de 30 anos de militância partidária, e alguns de recente filiação

partidária, puderam, ao longo dessa trajetória, dar sua modesta contribuição.

Parabéns, PT, parabéns, Presidente Lula, pelo bem que tem feito ao nosso país.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

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

cumprimento o Deputado André Quintão, nosso Vice-Presidente do PT, que me

antecedeu, na certeza, companheiros André Quintão e Adelmo Carneiro Leão, de que

o PT tem uma grande missão este ano decisivo na história do Brasil, a partir de Minas

Gerais. Esse é o desafio para todos nós, com uma pré-candidata mineira,
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companheira Dilma, militante estudantil em Minas Gerais, depois foi para o Rio

Grande do Sul, onde teve sua vida política. Para nós está muito claro que o projeto de

que o povo brasileiro precisa é este que está aí. Um projeto, de fato, democrático e

popular.

Parafraseando o próprio Presidente Lula, nunca na história do País tivemos tantas

conferências. A partir da Constituição de 1988, foi assegurada a participação efetiva

do cidadão através das conferências municipais, estaduais e em âmbito nacional,

assim formatando cada política, possibilitando o aprimoramento dos programas.

Quantas conferências e quantos avanços nas políticas, porque há ainda muitos

querendo menosprezar a grande liderança do Presidente Lula, hoje uma liderança

mundial. Na verdade, ele foi o primeiro estadista a receber o prêmio do Fórum

Econômico em Davos, e não pôde ir. Ao longo da história do Fórum Econômico, já

tivemos outras lideranças. Participei de todos esses fóruns, e a nossa grande crítica é

entender como o Presidente Lula, no 10º ano do Fórum, esteve no Rio Grande do Sul

e não pôde ir a Davos, como ele conseguiu ter um avanço social, em políticas

públicas, e, ao mesmo tempo, garantir a vitalidade da economia, fazendo jus ao

“slogan” do governo: “Brasil, um país de todos”. Trata-se de um governo que

consegue enxergar o negro, a mulher e o indígena e consegue estabelecer políticas e

programas que vão garantindo dignidade a essas pessoas. Em toda a história do

Brasil, salvo engano, não ultrapassamos o total de 150 institutos de formação técnica.

Somente nesses sete anos de governo, foram instalados mais de 200, ou seja, quase

o dobro do número referente a toda a história, isso sem incluirmos as universidades.

Temos de enxergar que os grandes avanços que houve em nível nacional não

tiveram repercussão, encaminhamento, em nível estadual. Pode-se dizer que na área

da educação houve avanço com trabalho intensivo com a juventude. Dessa forma,

vamos verificar, é como uma amostra. O que há de políticas públicas em nível

federal, de forma universal, atingindo todos os Municípios do País? Existem iniciativas

até interessantes no governo Aécio, mas, quando verificamos, percebemos que

existem apenas em três dos 853 Municípios. Então, que se resolva isso. Isso é

apenas para se ter algo para fazer propaganda e fazer com que o cidadão pense que

se está fazendo alguma coisa em todo o Estado, mas isso não é verdade. O que
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queremos, e é o que o povo mineiro precisa, é ser ouvidos. Assim, só mesmo com

um governo popular isso será possível, como se vê ao longo da história. Ao ouvir a

população, tem-se o compromisso de dar uma resposta por meio de políticas e

programas. O que Minas respira é a vontade e a necessidade de mudanças, de

transformação.

O modelo de gestão eficiente é aquele que dá espaço para a população, e é esse o

modelo de que Minas precisa. Não é apenas o povo que é ignorado pelo governo,

mas também esta Casa. A Assembleia Legislativa é ignorada. No final do último ano,

fizemos acordos aqui para votar determinados projetos do próprio governo.

Aprimoramos os projetos para votar até o Orçamento a ser executado ao longo deste

ano, mas o governo não cumpriu a sua parte. Parece que o governo, caro Líder

Deputado Vanderlei Miranda, quer derrubar o seu Líder nesta Casa. O que estamos

entendendo é isso. Querem rifar o nosso companheiro, o nosso colega Deputado

Mauri Torres. Quando o governo sinalizou para o Deputado Mauri fechar acordo com

o Bloco PT-PCdoB-PMDB, entendemos naquele momento que seria isso cumprido.

Nesta Casa cumprem-se acordos. O governo nunca é obrigado a fazer acordos com

a Minoria, com a Oposição, mas, uma vez feito, que cumpra. Descumprir um acordo é

abrir uma grande brecha, fere a relação de confiança que sempre houve nesta Casa.

Tenho sete anos nesta Casa. Tivemos vários Líderes aqui. Quantos entendimentos,

negociações e acordos fizemos levando em conta, em consideração o povo mineiro,

colocando em primeiro lugar o interesse coletivo, pois estamos representando o povo

mineiro. Entretanto, os acordos não foram cumpridos. Conforme destacado na

discussão da ata, o governo ontem não prestou contas nem explicou o porquê de não

pagar as emendas dos parlamentares, uma vez que o próprio governo garante a cada

parlamentar fazer a indicação do Orçamento - e aqui, pelo menos, o que chega a nós

é o valor de R$1.500.000,00 para cada parlamentar. Não sei se esse é o mesmo

valor para a base do governo. Agora, nem esses R$1.500.000,00 foram pagos.

Convênios nem sequer foram assinados. Aliás, deveria ser pago ao longo de 2009. E,

ao terminar o ano, o acordo do governo era que estaria pagando todas essas

emendas em relação a 2009. E o pior é que o próprio governo deu sinal de que

estaria pagando as emendas de 2010 ainda no primeiro semestre. Isso foi dito em
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reuniões realizadas com lideranças do governo. Então, trata-se aqui da confiança.

Isso é triste, na verdade, é perigoso, a confiança foi quebrada.

Houve reuniões com mais de oito horas de duração com o Secretário de Defesa

Social. Isso para tentar reparar uma grande injustiça que eles fizeram quando

exoneraram centenas de servidores. Até mesmo efetivos, num primeiro momento,

foram exonerados. Depois de uma reunião na Secretaria de Planejamento, com a

Sra. Renata Vilhena, é que eles retomaram e mudaram o termo: em vez de

“exoneração”, foi “suspensão” dos efetivos; e mantiveram a exoneração dos

contratados. O que eles disseram? Qual foi o acordo com a Secretaria de Defesa

Social? Que eles estariam chamando todos, fazendo como um pente fino, e, no

mínimo, reaproveitariam 80%, que seriam requalificados e readmitidos. O nosso Líder

Deputado Vanderlei Miranda foi um grande interlocutor, participou de todas as

reuniões e foi insistente, tanto com o Maurício Campos quanto com o Genílson.

Então, mais uma vez fomos enganados, ignoraram esta Casa.

Eu estava me referindo à importância de haver em Minas um governo democrático

e popular. Isso porque temos um governo que não ouve, ignora esta Casa e muito

menos ouve o povo mineiro. Há eficiência de gestão. Minas precisa é de uma gestão

compartilhada, porque o povo sabe do que precisa, o povo sabe onde o Estado tem

de ser mais atuante, mais presente, basta ser ouvido. Então, o governo não ouve o

povo nem esta Casa. Esperamos este ano a nossa união - PT, PCdoB, PMDB - e,

quem sabe, dos Deputados. Há Deputados aqui, Deputada Maria Tereza Lara, que

têm de rever projetos. Se querem resgatar a identidade do seu partido, têm de rever

qual projeto querem para Minas e para o Brasil. O PDT tem uma história importante,

de querer resgatar a coerência. Dentro de um plano nacional e estadual, o PDT tem

de rever o rumo. Por que não o próprio PT? O partido é um instrumento. Num Estado

Democrático de Direito, o partido é um instrumento muito importante. Nunca podemos

permitir que um partido político seja uma mercadoria, um objeto de negociação. O

partido é criado pela própria Constituição, ele é para garantir projetos. Nunca

podemos permitir que um partido político seja mercadoria, objeto de negociação. O

partido, reza a própria Constituição, é para garantir projetos. Cada um tem seus

projetos, suas bandeiras, e têm de se aglutinar de acordo com compromissos, com
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programas e com projeto para um Estado e para um país. Assim esperamos também

das lideranças de partidos de esquerda e de centro-esquerda que revejam seus

rumos, analisem e enxerguem suas histórias e tenham projeto para o futuro, não para

atenderem interesses de alguns coronéis, mas no esforço de atenderem o interesse

do povo mineiro.

Que tenhamos um ano frutífero, de muito trabalho nesta Casa, pelo processo

legislativo, ao fiscalizar o Executivo, e também de êxito eleitoral, para que cada

mandato continue servindo ao povo mineiro e contribuindo com o País. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e senhores servidores desta Casa, senhoras

e senhores da imprensa, senhoras e senhores que nos acompanham das galerias e

especialmente de casa, pela TV Assembleia, que neste momento chega a centenas

de Municípios do nosso Estado, o que me traz a esta tribuna, na verdade, é o mesmo

assunto que trouxe aqui nosso Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB, Deputado Padre

João; o mesmo assunto que também foi abordado, na questão de ordem, pelo

Deputado Carlin Moura, do PCdoB. Na verdade, dois assuntos me trazem a esta

tribuna. Primeiro, quero reproduzir as palavras de um dos líderes do movimento dos

Agentes Penitenciários. Gostaria que prestassem atenção ao que eu disse.

Reproduzirei as palavras que ouvi de um dos líderes do movimento dos Agentes

Penitenciários.

Fui visitado nesta manhã, em meu gabinete, por um grupo. O que me trouxeram me

deixou estarrecido, com olhar e sentimento de perplexidade. Primeiro, foi feito acordo

nesta Casa, no ano passado, resultado de muito estresse, de muito constrangimento,

mas que, ao final, foi consenso entre o Líder do Governo nesta Casa e o Secretário

da Casa Civil do Governo do Estado, que aqui esteve. Veio aqui para que, depois de

tentarmos todos os acordos, ouvíssemos sua palavra, acreditando que sua

intervenção mudaria o quadro em relação à injustiça cometida contra os Agentes

Penitenciários. Muito bem, ele veio a esta Casa, elegante e educadamente, de forma
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não diferente do seu perfil. O acordo foi selado. Qual seria esse acordo? Segundo

ele, 276 Agentes Penitenciários teriam seus nomes publicados, seriam requalificados

e, entre os dias 10 e 11 de janeiro, estariam todos trabalhando.

Hoje, pela manhã, recebi a visita, em meu gabinete, de alguns líderes do

movimento que me trouxeram uma notícia incrível de que os nomes foram publicados

e os Agentes foram requalificados, mas estão todos na reserva. Ou seja, não foram

chamados. Agora, pasmem, senhoras e senhores, companheiras e companheiros,

Deputadas e Deputados, segundo as palavras de um dos líderes, o Dr. Genílson

Zeferino primeiramente teria dito que “Deputado não manda nada naquela

Secretaria”. Se de fato essa expressão saiu da boca do Subsecretário Genílson

Zeferino, ela não me atingiu absolutamente em nada, porque tenho certeza de que,

assim como eu, nenhum Deputado desta Casa quer mandar em Secretaria alguma.

Todos os Deputados desta Casa querem é ser respeitados e ver os acordos

cumpridos.

Ao dizer isso - se é que realmente disse, por isso, mais uma vez, coloco aqui uma

condicionante -, ele desmoralizou o Líder de Governo desta Casa. Ademais,

Deputado Adelmo Carneiro Leão, ele desmoralizou o Secretário da Casa Civil, Sr.

Danilo de Castro, que esteve aqui, na Assembleia, em nossa presença. Na ocasião,

V. Exa. estava naquela reunião, na sala da Presidência, na nossa presença, e ligou

para o Dr. Genílson Zeferino. Foi ali que o acordo foi finalizado, mas não foi cumprido.

Não podemos negar também que os Deputados Mauri Torres e João Leite se

empenharam. Danilo de Castro também se empenhou, mas também foi

desmoralizado.

Um outro fato que ouvi - portanto passo-o adiante -, foi que o Dr. Genílson Zeferino

disse que qualquer incompetente pode ser Agente Penitenciário. Isso é um

desrespeito à pessoa humana. Eu estava sentado ao lado de V. Exa, Deputado

Adelmo Carneiro Leão, e me lembrei de uma propaganda do governo muito bonita,

que dizia o seguinte: “ Minas avança e caminha para frente sem deixar ninguém para

trás.” Porém, tem gente ficando para trás neste momento.

Esperamos que o governo se manifeste e se posicione e que a Secretaria

responsável se digne a dizer a esta Casa porque não cumpriu esse acordo que, na
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verdade, foi assinado, respaldado, avalizado e endossado pelo Secretário da Casa

Civil, o ex-Deputado Danilo de Castro, e pelo Líder de Governo desta Casa,

Deputado Mauri Torres. Acredito que a Secretaria de Defesa Social esteja devendo

uma explicação não mais a nós, pois o que deveríamos e poderíamos fazer fizemos

no ano passado. No entanto, o acordo não foi cumprido. Acredito que, quando a

palavra é dada e empenhada mas não é cumprida, a negociação e o empenho,

quaisquer que sejam, passam a ser sempre alvo da nossa dúvida - o que não deveria

ser nem acontecer.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Vou ser breve. Só gostaria de

parabenizar o Deputado Vanderlei Miranda pelo seu pronunciamento, que faz justiça

às pessoas que foram tão perseguidas de forma injusta. O Deputado vem aqui

demonstrar essa indignação, e é realmente importante que as pessoas tenham

conhecimento do que está acontecendo. Uma palavra ou um acordo feito tem de ser

cumprido e respeitado, e foi feito um acordo, um compromisso.

V. Exa. falou muito bem. Aliás, as Lideranças desta Casa e até o governo estão

desmoralizados por isso. Sinto que, neste momento, o Governador Aécio Neves está

perdendo o controle do governo, porque, dada a proximidade de sua saída, ele deve

estar mais preocupado em fazer campanha e viajar que administrar o Estado.

Realmente, se ele estivesse preocupado em administrar o Estado, acordos como

esse seriam cumpridos. O precedente que foi aberto é muito grande, porque isso

nunca aconteceu. Os acordos são feitos para serem cumpridos e respeitados. Aliás,

foram feitos vários acordos, conversas e negociações, mas, infelizmente, o governo

não os cumpre, gastando o dinheiro público à toa.

Houve uma requalificação e publicação dos nomes, deixando os Agentes numa

espécie de reserva sem que eles fossem chamados, fazendo papel de bobos. Será

que o governo acha que eles são meninos ou que a Assembleia Legislativa vai fazer

papel de palhaço? Isso é um verdadeiro desrespeito e absurdo. É um precedente

muito grande, que interfere até nas relações do Governador com os Deputados da

própria base, já que muitos Deputados da base do governo se empenharam para que

o acordo fosse feito.

Queria parabenizar os Deputados Domingos Sávio, João Leite e Mauri Torres,
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porque eles foram firmes na representação para tentar solucionar o problema. Se o

governo não respeita nem os Deputados da própria base e a Assembleia Legislativa,

a situação ficará difícil.

É muito importante que V. Exa. explicite essa situação, e espero que o Governador

fique um pouco mais preocupado em administrar o Estado e pare de viajar e de fazer

campanha para que problemas como esse não voltem a se repetir.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Quero trazer o

segundo assunto rapidamente, ainda tentando preservar um pouco do meu tempo

para que o Deputado Alencar da Silveira Jr. faça o seu aparte, o que muito me honra.

A outra preocupação que tenho é com essa mudança afobada para a chamada

Cidade Administrativa. Isso vai trazer problemas sérios e complicar toda a vida

administrativa do Estado. Não vejo necessidade dessa mudança de forma atropelada,

com correria, dando a impressão de que o que se quer é mostrar-se para o Brasil, ao

dizer que está sendo inaugurada, em Minas Gerais, uma megaobra ou um

megaprojeto de engenharia. Não vejo essa urgência nem essa necessidade, mesmo

porque os próprios funcionários já estão preocupados, uma vez que foi construído

algo, do ponto de vista da engenharia moderna, maravilhoso, sem se preocupar com

o espaço de lazer para os que lá estarão trabalhando. Ou seja, não houve

preocupação de se construir um restaurante para o fornecimento de comida decente,

produzida no próprio local. Muitas coisas ficaram faltando. Só pensaram no trabalho.

Não pensaram que quem trabalha também precisa de um tempo de descanso

durante o trabalho e durante a hora do almoço.

Sr. Presidente, V. Exa. poderia me garantir a palavra, por gentileza? O Deputado

Alencar da Silveira Jr. talvez esteja querendo, de forma equivocada, agradar algum

segmento ou setor. Quando se pensou naquele local, eles acharam que para ali

seriam enviadas máquinas e robôs e não pessoas. O que me preocupa é que, num

primeiro momento, estão pensando em fazer chegar lá esses funcionários, mas e o

cidadão comum que precisar dos serviços daquele centro administrativo? O que está

preparado para ele? Quanto ao estacionamento que lá está, deverá ser pago por

quem lá for. Será justo pagar o estacionamento considerando que quem se dirigir ao

local só irá lá em função do trabalho? Será justo o serviço público cobrar
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estacionamento? Eu acredito que esse atropelo, essa pressa na mudança, na

verdade, poderá, sim, trazer muito transtorno e prejuízos ao desempenho dos

trabalhos deste ano, principalmente considerando que é um ano eleitoral. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço uso da tribuna

neste momento para tratar de algumas questões que considero importantes. Estamos

todos voltando do recesso parlamentar e temos clareza de que todos os Deputados

tiveram uma jornada efetiva de trabalho durante esse período. Eu, particularmente,

rodei muito toda a Bacia do Rio Paracatu e a do Rio Urucuia. Aproveitei para reunir,

discutir, planejar e acompanhar as discussões dos projetos de desenvolvimento

sustentável que acompanhamos e ajudamos a implementar nessa região. Passamos

também pelo Norte de Minas, pelo Jequitinhonha, pela região Central e pelo Alto

Paranaíba.

Trago a preocupação de um tema a propósito do qual permanentemente temos feito

uso desta tribuna, a questão do Luz para Todos. É inadmissível que em Minas Gerais

a gente não consiga fazer com que esse programa ganhe o ritmo que precisa ganhar.

As comunidades rurais estão aflitas porque, depois de uma interrupção de quase dois

anos e meio do programa, sem explicação ou justificação, a não ser uma vontade -

acredito até legítima, porque a Cemig é uma empresa e quer ganhar mais pela

prestação do serviço. Isso apesar de a lógica do Luz para Todos não ser essa. É

preciso que a gente alavanque, de uma vez por todas, o Luz para Todos em Minas

Gerais.

O Vice-Governador, Prof. Anastasia, que, quando da reunião com a Bancada do

PT, no final do ano passado, falava como Governador porque estava substituindo

Aécio Neves, em uma viagem, assumiu compromisso com esse ritmo novo do Luz

para Todos. Srs. Deputados, trazemos novamente o nosso pedido, que nos ajudem

nessa cobrança, nessa pressão. É triste perceber que ainda há critério político de

negociação com a Cemig para atendimentos pontuais aqui e ali, quando o caráter

desse programa é universal.
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Aproveito também para convidar, mas com apelo de convocação, os Prefeitos da

Bacia do Rio Urucuia. Teremos, na próxima quinta-feira, reunião na sede da Agência

de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Urucuia, na cidade de Arinos. Será

o momento de renovar a Diretoria do Consórcio dos Municípios da Bacia do Rio

Urucuia, instrumento fundamental para encaminhar propostas e políticas públicas que

tenham alcance regional. Muitos programas do governo federal têm como instrumento

para alcançar Municípios pequenos, como vários da Bacia do Rio Urucuia, apenas o

consórcio. Um exemplo é o Programa Esporte e Lazer da Cidade - Pelc -, cujo edital

fechou há duas semanas. Vários Municípios não puderam apresentar projetos porque

não atendiam individualmente as exigências. Uma delas dizia respeito ao número

mínimo de jovens inscritos. Pequenos Municípios não conseguem levantar 400 jovens

que se enquadrem nas condições do programa. Temos de encaminhar propostas

substantivas ao Ministério da Cultura relativas à Bacia do Rio Urucuia. Então faço um

apelo aos Prefeitos dos 11 Municípios da Bacia do Rio Urucuia para que compareçam

a essa reunião, na próxima quinta-feira, na Agência de Desenvolvimento Sustentável,

em Arinos, para discutirmos, elegermos nova diretoria e darmos fôlego a este

instrumento de desenvolvimento regional, que é o Consórcio dos Municípios da Bacia

do Rio Urucuia.

Por fim, Sr. Presidente, faço referência ao evento de que participei ontem, em

Brasília, que foi a inauguração oficial de 78 Centros Federais de Educação

Tecnológica. É sabido que a rede federal de educação tecnológica está sendo

substancialmente revigorada no governo Lula e que com os 78 centros inaugurados

ontem completam-se 140 novos centros em funcionamento nesse governo,

duplicando-se efetivamente a rede federal de educação tecnológica e também o

número de matrículas. Portanto, o que foi feito em 100 anos foi duplicado pelo

governo Lula em praticamente 7 anos. Alcançaremos a marca de quase 400 Centros

de Educação Tecnológica da rede federal ao final deste ano, praticamente triplicando

a oferta que o governo Lula recebeu quando iniciou seu trabalho. Aliando isso a todo

o investimento que está sendo feito na universidade pública, não há como não

qualificar esse esforço e a atuação desse governo como verdadeira revolução.

Sr. Presidente, ressalto que os Centros Federais de Educação Tecnológica de
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Paracatu e de Arinos, nos quais tivemos atuação decisiva, ao lado do Deputado

Federal Virgílio Guimarães, deixam-nos muito satisfeitos e realizados. Tivemos

oportunidade de argumentar com o governo federal e de construir solução para a

região Noroeste, que receberia um único Centro Federal de Educação Tecnológica.

Usamos como justificação o fato de a região ser muito grande e não contar com

unidade alguma de educação tecnológica federal ou educação superior; portanto,

merecíamos e precisávamos, ao invés de um, de pelo menos dois Centros de

Educação Tecnológica, um para cada uma das principais bacias contribuintes do Rio

São Francisco, localizadas à sua margem esquerda.

Portanto, um Centro Federal de Educação Tecnológica em Paracatu, beneficiando

os Municípios da Bacia do Paracatu, e um Centro Federal de Educação Tecnológica

em Arinos, beneficiando os Municípios da Bacia do Rio Urucuia, de forma a compor

esse esforço de desenvolvimento sustentável regional e garantir conhecimento,

ciência e tecnologia, são fundamentais para auxiliar no desenvolvimento da nossa

região. 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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do § 1º do art. 67 do Regimento Interno, solicita às

bancadas que procedam à indicação de seus respectivos Líderes. A indicação do

Líder deve ser formalizada em ata, cuja cópia será encaminhada à Mesa da

Assembleia até cinco dias após o início da sessão legislativa ordinária. Enquanto não

for feita a indicação, o Regimento Interno prevê que a Liderança será exercida pelo

Deputado mais idoso da bancada. Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na

proporção de um por 10 Deputados, ou fração, da respectiva bancada. Maioria e
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Minoria não possuem Vice-Líderes.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do retorno do Deputado Marcus

Pestana a esta Casa, o Partido Progressista, nos termos do art. 66 do Regimento

Interno, deixou de constituir bancada.

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 5.352 e 5.353/2010,

da Comissão de Política Agropecuária, e 5.354 a 5.356/2010, da Comissão de

Turismo. 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 7ª Reunião

Extraordinária, em 17/12/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.956/2009, do Deputado

Walter Tosta, 3.966/2009, do Deputado Jayro Lessa, 3.967/2009, do Deputado Zé

Maia, 3.985/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e 4.001 e 4.002/2009, do

Deputado Luiz Humberto Carneiro; de Meio Ambiente - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária, em 2/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.259/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, 5.268 e 5.273/2009, da Comissão de Participação Popular, e 5.311 e

5.312/2009, do Deputado Doutor Viana; e da Bancada do PV e das representações

partidárias do PPS, do PSC, do PSB e do PSL (2), comunicando a constituição do

Bloco Parlamentar Social - BPS - e indicando o Deputado Inácio Franco para Líder do

referido Bloco (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento contido no Ofício nº 38/2010, do

Presidente do Tribunal de Contas, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 4.109/2009 (Arquive-se o projeto.); e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do

Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 149/2007.

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Política Agropecuária, solicitando

ao Chefe do 3º Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -

informações sobre as licenças para exploração do subsolo no Município de

Capelinha. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando ao Ministério Público

do Trabalho - MTP - informações sobre o cumprimento do Termo de Ajustamento de

Conduta - TAC - firmado com as Empresas G5, Veredas Agropecuária Ltda. e

Veredas Destilaria Ltda., que atuam na região Noroeste do Estado, especialmente

sobre o resultado da reunião realizada em Patos de Minas, em 15/12/2009, entre o

MPT e as referidas empresas, cujo objetivo foi verificar o cumprimento do TAC. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, neste primeiro dia, não poderia

deixar de dar as boas-vindas aos Secretários que, nestes dois anos, ajudaram o

governo Aécio Neves, ou seja, o Governador Aécio Neves a realizar o bom trabalho

que realiza hoje. Além disso, ao Deputado Marcus Pestana, que participa aqui hoje,

pela primeira vez, de reunião plenária. Seja bem-vindo a esta Casa! Pode ter certeza

de que, quando precisar, receberei V. Exa no meu gabinete. V. Exa. sempre me

recebeu. Nunca tive problema algum. Pode marcar hora. Sejam todos bem-vindos,

Deputados Agostinho Patrús Filho e Gustavo Corrêa, que estão retornando! Aliás, há

mais um. Tenho certeza de que teremos um ano produtivo nesta Casa. Sr.

Presidente, não poderia deixar de relatar fato que ocorreu há aproximadamente oito,

nove dias. Apesar de não estarmos em Belo Horizonte, tivemos o lançamento das

obras do Estádio do Independência. Como Presidente e dirigente esportivo do

América mineiro, não poderia deixar de agradecer ao Governador Aécio Neves sua

colaboração no Independência. Além disso, ao Ministro Luiz Dulci, primeiro homem

público que ouviu solicitação da direção do América. Quando estive ao lado dos Srs.

Baltazar, Paulo Lasmar e Teodomiro Braga, em Brasília, para resolvermos o

problema do Independência, visando à Copa do Mundo, o Ministro Luiz Dulci se
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prontificou, na mesma hora, a ajudar na liberação dos recursos. Quando estava

chegando a Belo Horizonte, o Governador estava saindo para viajar. Liguei para ele e

disse: Governador Aécio Neves, estivemos hoje em Brasília e conseguimos a

sinalização dos recursos para a reforma do Independência. Na verdade,

R$30.000.000,00. O Deputado Virgílio Guimarães foi chamado. Não poderia

esquecer-me de citar, neste momento, o Deputado Virgílio Guimarães e o Ministro

Luiz Dulci. O Governador Aécio Neves disse-me o seguinte: “Alencar, o pessoal

promete muito. Temos de ficar como ferrinho de dentista”. Lá estive com o Dulci mais

três vezes. Hoje temos esta realidade: as máquinas estão trabalhando no

Independência. Sr. Presidente, gostaria de deixar bem claro que traremos

mensalmente para os Deputados o relato de tudo o que está ocorrendo no

Independência. Portanto, a cada 30 dias, traremos aqui o andamento das obras do

Independência para todos os parlamentares. Deixaremos todos os Deputados a par

do trabalho no Independência. Então eu não poderia deixar de falar; quem não

agradece não merece o que recebeu. Em nome dos americanos, da grande nação

americana mineira, em nome dos seis Presidentes do América, não poderia deixar de

agradecer ao Dulci. Também não poderia deixar de parabenizar a TV Alterosa pelo

Troféu Telê Santana. Para finalizar, Sr. Presidente, particularmente fui contra o

Centro Administrativo. Desde a primeira hora, eu falava aqui: será muito fácil hoje

fazer greve no Estado; não se gastará nem telefone, será só pelo ramal. Eu

conversava com o Governador outro dia e dizia a ele: Governador, V. Exa. deve

inaugurar o Centro Administrativo nas férias, quando as pessoas saem de Belo

Horizonte, para não causar impacto. Ele me respondeu: “Não, Deputado, inaugurarei

quando Belo Horizonte estiver em seu andamento normal”. Quando ouço o Deputado

Vanderlei Miranda falar da tribuna que é falta, acho que é muito peito. Não é ser

muito rápido para inaugurar, não. É querer fazer a coisa e consertar o que estiver

errado. Mas acho absurdo também falar que está faltando, por exemplo, área para

diversão. Faltou o Governador ligar para o Beto Carreiro para fazer-se uma

Disneylândia lá. Se ali é o Centro Administrativo, que tocará o Estado, precisamos

fazê-lo para o trabalho; foi feito local de trabalho, que proporcionará qualidade maior

de trabalho. Haverá espaço adequado e restaurantes que atenderão os funcionários.
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Mas, se falarem comigo sobre estacionamento, esperem aí. Quando ia à Secretaria

do Pestana, eu precisava pagar o estacionamento lá, à porta, sim, porque ninguém

está estacionando de graça em Belo Horizonte, não. Então quem for ao Centro

Administrativo pagará o estacionamento. Completando o raciocínio, Sr. Presidente,

porque sei que o Deputado já está aí para expor, gostaria apenas de deixar bem claro

que, na minha opinião, o Centro Administrativo foi construído em local errado, fui

contra. Mas quero deixar bem claro, Sr. Presidente, que entendemos que ali é lugar

de trabalho. Agora o detalhe é o seguinte: quem estacionar deverá pagar. Não estou

defendendo o governo, porque, desde a primeira hora, fui contra o Centro

Administrativo. Acho que poderia ser em outro local, mais próximo, poderia ter sido

adaptada outra área. Entendo que ali é lugar de trabalho, não é lugar de diversão.

O Deputado Vanderlei Miranda - Há até pessoas nas galerias que estão

entendendo o discurso do Deputado que me antecedeu, cujo nome não citarei, para

não lhe dar também o direito à resposta. O Deputado, de forma maldosa - e eu diria:

até irresponsável -, distorceu minhas palavras. Fui àquela tribuna e disse que foi um

centro muito bem pensado, com uma arquitetura realmente de vanguarda, mas em

que se esqueceu do humano. Foi isso o que disse quando chamei atenção para, por

exemplo, a ausência de um centro de convivência. Não são máquinas ou robôs que

vão para lá, mas pessoas. Mesmo nesta Casa temos um espaço para nossa reflexão,

o chamado Salão Vermelho, para onde nos dirigimos às vezes quando o estresse é

muito grande no Plenário. Estou falando disso; não estou falando da construção de

um parque de diversão naquele local, nem seria irresponsável de fazê-lo. Mas

continuo dizendo que essa mudança está acontecendo de forma equivocada e

atropelada e vai trazer sérios prejuízos à administração do Estado. Mas creio que o

tempo se encarregará de confirmar esta nossa preocupação. A mudança pode ser

feita, sim, no momento em que estiver pronto; sinceramente, não é necessária essa

inauguração tão atropelada e corrida, que, com certeza, acarretará problemas. Quem

disse isso foi a Presidente do Sindifisco, que, em entrevista dada hoje pela manhã à

Rádio CBN, falava de sua preocupação com o funcionalismo, com as pessoas que

vão para lá. Repito que acho um absurdo que o estacionamento daquele local seja

cobrado. O contribuinte, já tão penalizado em tantas coisas e que dependerá daquele
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centro para tratar de muitos assuntos - as classes empresarial, industrial, comercial e

todos aqueles que dependem das ações do governo - agora será penalizado também

por ter de pagar o estacionamento para ali ir tratar de assuntos do seu interesse e de

interesse do governo. Continuo achando que a cobrança desse estacionamento é um

equívoco. Estão transformando o Centro Administrativo em um negócio, com uma

visão mercantilista, que o cidadão e a cidadã, os nossos contribuintes não merecem.

Esse espaço deveria ser oferecido gratuitamente. Já defendemos tanto nesta Casa,

como fiz quando Vereador na Câmara Municipal, que os “shoppings” não cobrassem

pelo estacionamento, momento em que Deputados e Vereadores sempre fazem coro,

na mesma defesa. Por que há agora nesta Casa Deputados que defendem que esse

estacionamento deva ser cobrado? Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Serei breve; é apenas para solidarizar-me com o

Deputado Vanderlei Miranda. A ótica na administração em todo o mundo é oposta a

essa. Como Presidente da Comissão do Mercosul, estive na Argentina, no Uruguai,

em Barcelona e, recentemente, em Copenhague, e vi que a lógica da administração

em todo o mundo é a descentralização. A ideia é descentralizar para atender o povo,

a pessoa que não tem acesso ao poder público, propiciando a ela que faça suas

reivindicações e passe a ter acesso a seus direitos. Enquanto isso, Minas faz o

contrário; constrói o Centro Administrativo em uma região muito distante do Centro,

para dificultar o acesso do povo. E vai dificultar mesmo esse acesso. Pasmem: vai

cobrar pelo estacionamento. Digam-me qual é o pobre que vai a esse Centro

Administrativo; qual proprietário de moto ou de um carrinho vai ao Centro

Administrativo reclamar ou cobrar alguma coisa do governo? É um Centro

Administrativo para rico. Faz até sentido a alusão feita pelo Deputado Alencar a uma

“neveslândia”. O pessoal está chamando de Neveslândia, em que se aplicaram, mais

de 300 prêmios da Mega-Sena acumulados. É muito dinheiro! Daria para garantir a

dignidade dos servidores que estão sem aumento, para valorizar o trabalho dos

policiais - está aí a violência crescendo no Estado de forma assustadora, é uma das

maiores preocupações da população. Hoje infelizmente os policiais não recebem o

auxílio-periculosidade, o governo não cumpre a Constituição do Estado. Com esses

R$3.000.000,00 daria para pagar esse auxílio aos policiais, para valorizar os



____________________________________________________________________________
153

servidores e para acabar com o déficit habitacional, é muito dinheiro. Infelizmente a

prioridade do governo não é atender ao social, ao pobre ou às pessoas que mais

precisam. A construção do Centro Administrativo não seria necessária, não seria

prioridade. Isso é uma inversão de prioridades. Aproveito para parabenizar os

Deputados que estão retornando à Casa e o Deputado Marcus Pestana, aqui na

minha frente. Serei muito franco: por várias oportunidades tentei agendar um horário

com o senhor, mas não consegui em nenhuma das tentativas. Não tive problema de

agenda com os Deputados Gustavo Corrêa, Dilzon Melo e Agostinho Patrús. Sempre

fui recebido de forma muito ágil. Fiz várias reivindicações como, por exemplo, a

construção do hospital em Uberlândia, onde foi inaugurada a pedra fundamental. Em

maio de 2008, foi prometida a conclusão da obra em um ano, mas, até hoje, não foi

concluída. Por isso gostaríamos de esclarecimentos da aplicação dos recursos. É

uma forma de cumprirmos o nosso papel de parlamentar, Exa., de verificarmos como

está o andamento das coisas. Não queria culpar V. Exa., mas pode ter sido uma

questão da assessoria, pois tentei por várias vezes agendar, conversei com líderes e

entrei em contato com o Chefe de Gabinete. No nosso mandato, escolhemos um

tema específico para reivindicarmos: taxa de incêndio, taxa para chamar a polícia, a

energia elétrica da Cemig, a água da Copasa e agora a questão da telefonia. Fiz o

seguinte comentário: há mais de dois anos tentando, não consegui ser ouvido pelo

Secretário. Faremos uma campanha relacionada à questão da saúde, que é um sério

problema no nosso Estado e no nosso país. As pessoas lutam por melhores

condições. No interior do Estado existem diversos problemas, como, por exemplo,

médicos. Não poderia deixar de falar isso de forma muito sincera. Fiquei realmente

muito chateado nesse período e senti que esse também era o sentimento de outros

Deputados da Casa. Não tenho mágoa ou rancor, mas registro minha tentativa de

agendar, sem sucesso, uma visita com V. Exa. Aproveito esses 50 segundos que me

restam para dizer que intensificaremos a campanha contra o abuso e o grande

desrespeito cometido pelas empresas de telefonia no nosso Estado. Elas cobram

uma das tarifas mais caras do mundo com um serviço de péssima qualidade: a

portabilidade não funciona; um terço das reclamações nos Procons são dos

consumidores revoltados com as companhias de telefonia; a tarifa de telefonia básica
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é cobrada de forma injusta pois cobra-se por um serviço não utilizado pelo

consumidor - ele é obrigado a utilizar 200 minutos do telefone fixo residencial, sem

poder realizar interurbano ou ligação para celular, e, se não utilizar, tem que pagar o

valor da mesma forma. Essa cobrança é ilegal. São mais de 53 milhões de linhas no

País, mas apenas 40 milhões estão sendo utilizadas. Vamos intensificar uma grande

campanha contra os abusos que são cometidos pelas empresas de telefonia.

Contamos com o apoio de toda a população. Como diz o ditado: água mole em pedra

dura tanto bate até que fura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, na oportunidade gostaria de felicitar o

Deputado Alencar da Silveira Jr., que já começa o ano de 2010 com o verdadeiro pé

direito, com grandes vitórias. Ele, além de ter a felicidade de eleger um aliado como

Prefeito da cidade de Itabirito, nossa querida Itabirito, Prefeito Manoel da Mota, traz a

boa notícia do início das obras do Estádio Independência. Um estádio que tem

importância fundamental para a Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o

futebol mineiro e nacional. Registro que o Ministério do Esporte, assim como o

Presidente Lula, teve papel decisivo. O PAC do esporte aportou R$30.000.000,00 do

Orçamento da União para as obras de reforma do Estádio Independência, além do

esforço muito especial do Ministro Orlando Silva e do apoio decisivo do Ministro

mineiro e americano, nosso querido amigo Luiz Dulci, que fez grande esforço para

essa importante obra de revitalização e de reforma do Estádio Independência.

Parabenizo toda a nação americana, toda a Diretoria do América Futebol Clube e

todos os desportistas de Minas Gerais por essa importante obra. Sr. Presidente,

também não poderia deixar de prestar minha solidariedade à fala do ilustre Deputado

Vanderlei Miranda no que diz respeito às preocupações que trouxe à tribuna e ao

microfone aqui embaixo. Primeiro, compartilhamos com sua preocupação quanto ao

Centro Administrativo. Esperamos que a transferência e a inauguração das obras do

Centro Administrativo não sejam feitas meramente com intuito eleitoreiro. A

transferência do Centro Administrativo tem de ser feita com cautela, respeito aos

servidores públicos e garantia dos seus direitos. Reconhecemos que ele fica longe do

Centro da cidade e há dificuldade de transporte público para o local. Imaginem

quando for feita a transferência, já agora, em março, de parcela significativa da
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administração do Estado para aquela distância, superior a 30km. Como ficará o

trânsito da Avenida Cristiano Machado e do corredor da Avenida Antônio Carlos?

Como os servidores chegarão lá? Agora tenho a notícia de que o Centro

Administrativo funcionará não como a Disneylândia, como diz o Deputado Alencar da

Silveira Jr., ou a Neveslândia, mas pelo menos como se fosse “shopping center”,

cobrando estacionamento da população. É privatização descarada do espaço público.

O cidadão tem o direito de ir e vir à sede administrativa do governo do Estado, e não

pode ser cobrado estacionamento. Da mesma forma, a situação dos servidores. Não

basta simplesmente criar possibilidade de redução da jornada. Além da redução da

jornada, com o que concordamos e votamos favoravelmente, é preciso criar

condições para esses servidores. Também compartilho com a opinião do Deputado

Vanderlei Miranda no que diz respeito ao descumprimento do acordo em relação aos

Agentes Penitenciários. O Exmo. Sr. Governador do Estado, perdoem-me as

palavras, desmoralizou o Líder do Governo nesta Casa, Deputado Mauri Torres, pelo

descumprimento do retorno dos Agentes Penitenciários. É pena, porque o Líder de

Governo é homem sério e muito dedicado, mas, do jeito que está, acabará entrando

na reforma e na mudança do secretariado e, quem sabe, até deixará de ser Líder.

Não dá para ser Líder e não cumprir o que é fundamental na democracia: o

cumprimento de acordo. Fico com pena do Deputado Mauri Torres. Fazendo justiça,

parabenizo nosso colega Deputado Marcus Pestana. Não posso reclamar que ele não

tenha nos recebido. Recebeu-nos várias vezes, com muita justeza e presteza. Pena

que o cumprimento do orçamento da saúde em Minas Gerais não está de acordo com

a Emenda Constitucional nº 29, assim como vários compromissos ainda por parte do

governo do Estado, como o Hospital de Guanhães e a obra para o Centro Materno-

Infantil de Contagem. Não vimos o dinheiro em caixa. Espero que esse dinheiro saia

em 2010, e desejamos as boas-vindas ao Deputado Marcus Pestana pelo seu retorno

ao Plenário desta Casa.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar a volta

do Deputado Marcus Pestana a esta Casa e dizer que tanto eu quanto a Bancada do

PSDB e a base do governo na Assembleia tivemos satisfação muito grande com o

trabalho que desenvolveu à frente da Secretaria de Saúde, com projetos
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estruturadores importantes. Especialmente um que está em meu coração, que diz

respeito à vida das nossas crianças. Sem dúvida alguma, baixar a mortalidade infantil

foi algo importantíssimo que aconteceu em nosso Estado e se deve ao trabalho lúcido

e competente do Secretário Pestana. Então quero saudar a vinda dele. É

interessante, Secretário Pestana, nosso colega, que fui Líder da Minoria, da

Oposição, na Assembleia Legislativa, por quatro anos, numa aliança PT-PMDB, e,

nesses quatro anos, nunca fui recebido por um Secretário de governo. Não me

lembro de Deputado da Oposição ter sido recebido por aquele governo. Se existe

governo que dialoga com a Oposição, em que um Secretário - sou Secretário deste

governo - vem a esta Casa discutir PPAG, informar projetos estruturadores do

governo, acatar sugestão da Casa para novos projetos estruturadores, é este

governo. Temos governo diferenciado. Sua participação neste governo é clara,

recebendo os Deputados da Oposição. Tem de ser dessa maneira, e não como o

governo do PT e do PMDB. É como nosso governo faz. É dessa maneira que se

governa e se administra. Então quero saudar sua volta. V. Exa. traz sua inteligência e

seu conhecimento para o debate na Assembleia Legislativa e poderá esclarecer para

todos os telespectadores da TV Assembleia que seria bom se aplicássemos a

Emenda nº 29, das mãos do nosso colega Mosconi, se fosse regulamentada pelo

Presidente Lula, pelo governo federal, que até hoje não o fez. Como belo-horizontino,

gostaria de falar sobre a Cidade Administrativa e a querida Zona Norte de Belo

Horizonte. O governo de Minas Gerais fez o que toda a Zona Norte, a Região

Metropolitana de Belo Horizonte esperava. Belo Horizonte vinha crescendo para o

Sul, avançando para Nova Lima, e o governo, com projeto estruturador, com logística

da região metropolitana, mudou os voos para Confins, revitalizando Lagoa Santa,

Confins, com a grande participação de Fábio Avelar, que sempre apoiou essa ideia.

Agora temos a Cidade Administrativa. Os números dizem o quanto o governo de

Minas economizará. Mais do que isso, não quero falar sobre a economia financeira e

sim sobre o desenvolvimento da região. O que estava acontecendo com a Zona Norte

de Belo Horizonte era algo inacreditável. Como a Zona Norte foi empobrecendo ao

longo dos anos! Mas agora há a Linha Verde, o aeroporto internacional e

universidades que estão sendo implantadas naquela região. Existe o Pró-Confins, na
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região de Confins, e muitas empresas estão se instalando lá. Temos governo que

organiza sua gestão num mesmo local. Estamos ouvindo falar de estacionamento.

Onde se estaciona quando se vai à Secretaria de Fazenda, na região da Praça da

Liberdade? Como se vai à Secretaria de Saúde, próxima à Praça da Estação? A

pessoa que vem do interior de Minas Gerais sai pingando pela cidade para conversar

com Secretários e demais servidores públicos. O governo se organizou e deu grande

presente para a Zona Norte de Belo Horizonte. Nenhum candidato a Prefeito de Belo

Horizonte, em seus debates, apresentou sugestão para melhorar a Zona Norte desta

cidade. O Governador Aécio Neves e o Prof. Anastasia elaboraram planejamento

para dar qualidade à Zona Norte de Belo Horizonte. A população da Zona Norte de

Belo Horizonte, de Venda Nova, do Bairros Planalto, Itapoã, Campo Alegre, Floramar,

São Benedito, em Santa Luzia, e do Morro Alto, em Vespasiano, está feliz. Não é

possível que aquela população pobre não tivesse direito a essa obra. É importante

esta visão para Belo Horizonte. Alguns vêm falando sobre nossa cidade, mas não

conhecem o que estava acontecendo com Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e todas as

cidades daquela região. Essa mudança que vem agora é para dar qualidade de vida à

população daquela região. Parabéns ao Governador Aécio Neves pela lucidez e ao

grande planejador, Prof. Anastasia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Eu não poderia, Sr.

Presidente, deixar de parabenizar o Governador Aécio Neves pela grande obra do

Centro Administrativo. Trata-se de uma obra planejada. Com certeza, o governo do

Estado poderá aplicar milhões tanto na saúde como na segurança, na infraestrutura,

com essa transferência para a Cidade Administrativa. Quanto à estrutura para o bom

atendimento aos funcionários, tudo já está planejado, como foi explicado pelo próprio

Governador na visita que realizamos lá; todos os Deputados desta Casa foram

convidados para conhecer o Centro Administrativo. O governo de Minas Gerais vai

deixar de pagar milhões de reais de aluguel, para assim aplicar, como já apresentado,

em saúde, segurança, educação, infraestrutura. Em segundo lugar, Sr. Presidente,

gostaria de parabenizar nosso amigo Deputado Marcus Pestana, que retorna a esta

Casa, pela sua presteza, dedicação e empenho em acertar a saúde de Minas Gerais.

Parabenizo-o e agradeço-lhe publicamente, pois esta semana inicia-se a obra tão
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querida e desejada que é a reforma e reabertura da santa casa de Corinto. Trata-se

de uma batalha de mais de seis anos. Realizamos audiências públicas, a Comissão

de Saúde esteve na cidade por duas vezes, e houve também reunião nesta Casa.

Com a visita do Secretário de Saúde Marcus Pestana e do Vice-Governador

Anastasia, conseguimos recursos necessários para começar a reforma e a ampliação

da santa casa de misericórdia. Com o valor razoável, acredito que dentro de 60 dias,

ou no máximo 90, a santa casa estará funcionando e atenderá não só Corinto como

também Santo Hipólito, Monjolos, Augusto de Lima, Buenópolis; aliás, atender e

atingir aproximadamente 60 mil pessoas que ficam ali no corredor das BR-135 e BR-

040, onde se vai para Curvelo, Sete Lagoas e Belo Horizonte. Portanto, quero

agradecer não só as obras de Corinto, da santa casa, mas também de Iguatama, as

quais receberam recursos para compra de equipamentos para um bom atendimento a

todos os munícipes dessas cidades. Gostaria também, Sr. Presidente, de fazer uma

referência, aliás já apresentei requerimento para uma congratulação com Natália

Fontana, da nossa querida Caeté, cidade em que tenho o orgulho de ser majoritário.

A estudante Natália Fontana quebrou todos os recordes na UFMG, fez 160 pontos -

primeiro lugar - e é oriunda de escola pública do Estado. Portanto, quero parabenizá-

la por essa conquista e, ao mesmo tempo, parabenizar o pai, Sr. Alcides Fontana

Filho, e a mãe, Sra. Vilma Fontana, pelo sucesso da filha, que acertou todas as

questões do vestibular da UFMG. Assim, Caeté é, mais uma vez, notícia não só para

o Estado, mas para o Brasil e também mostra a qualidade do ensino em Minas

Gerais.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria, nesta

tarde de hoje, dar as boas-vindas ao nosso Deputado e colega Marcus Pestana.

Cumprimento-o por seu trabalho, por esse grande desafio que V. Exa. enfrentou com

muita competência. Aliás, quando V. Exa. entregava o cargo ao novo Secretário

Antônio Jorge, lembro-me de que o Governador sempre fazia referência ao convite

que lhe fez, há sete anos, para ingressar no governo. Assustou-se com o convite por

ser área totalmente nova para V. Exa. Na prática, hoje testemunhamos que o
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Governador estava mais do que certo, porque sua escolha como Secretário foi um

sucesso. O trabalho que V. Exa. realizou no nosso Estado, em todos Municípios, foi

realmente excelente. Por exemplo, em todas as cidades em que atuo politicamente,

temos trabalho muito benfeito na área da saúde. Registro também sua sensibilidade

em atender nossas lideranças políticas, procurando incentivá-las a fazer trabalho

importante, que é o trabalho solidário entre os Municípios. Isso merece registro,

porque é área que desenvolvemos muito, por meio dos consórcios municipais. Assim

o cumprimento por seu trabalho, agradeço-lhe por tudo que V. Exa. fez por nossas

lideranças, por nossos Municípios. Desejo que V. Exa., como Deputado, continue

prestando esses serviços ao nosso Estado. Faço referência à fala do Deputado João

Leite em relação a esse novo polo de desenvolvimento do Vetor Norte. Na verdade,

presenciamos hoje algo inusitado e feito com muita rapidez. A inauguração do Centro

Administrativo demonstra, na realidade, a preocupação do governo Aécio Neves-

Anastasia em dar melhor condição de atuação a nossa máquina administrativa. Há

previsão de, até outubro deste ano, estarem ali todas as secretarias. Esperamos que,

com isso, o governo dê maior agilidade a sua máquina administrativa, além de

contribuir para redução significativa dos gastos referentes à ocupação de imóveis.

Também faço referência, Deputado João Leite, à questão que V. Exa. abordou aqui

sobre a revitalização do Aeroporto Tancredo Neves, essa grande vitória de todos nós,

mineiros. Não entendíamos como o Aeroporto da Pampulha suportava esta demanda.

Faço alerta, Deputado João Leite. Sempre constatamos algumas movimentações

totalmente equivocadas para fazer retornarem alguns desses voos para o Aeroporto

da Pampulha. Acreditamos que isso seria muito retrocesso. Sempre verificamos

movimentação de grupos econômicos fortes, querendo que essas atividades

retornem à Pampulha. Estamos apresentando agora, em comum acordo com a

Secretaria de Meio Ambiente, com as Prefeituras da região metropolitana, com as

Câmaras Municipais e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

requerimento à Mesa, já publicado, a fim de realizarmos grande seminário ou fórum

técnico para discutir, avaliar e acompanhar esse novo polo de desenvolvimento, que

é o Vetor Norte de Belo Horizonte. Estamos, desde já, anunciando e contando com a

importante participação de todos os nossos colegas. Solicito, Sr. Presidente, alguns
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segundos a mais, para fazer um último registro. Não poderia deixar de registrar, como

funcionário da Copasa que fui, um grande acontecimento. Faria uso da palavra da

tribuna, mas não foi possível em virtude dos inúmeros parlamentares que fizeram uso

da palavra. Voltarei a comentar este assunto provavelmente amanhã. Acho que é

importante falar da inauguração, pelo Governador Aécio Neves, de importante obra

de saneamento, que foi a Estação de Tratamento do Onça em seu nível secundário.

Essa estação possibilitará a Belo Horizonte ter 100% do seu esgoto tratado. Essa

estação, inaugurada na semana passada, é a maior estação de tratamento em nível

secundário da América Latina. Por isso gostaria de cumprimentar o governo Aécio e

Anastasia por essa obra entregue não só aos belo-horizontinos, mas a todos nós,

mineiros, como exemplo de dedicação e persistência de uma empresa que vem

demonstrando sua eficiência no setor de saneamento de Minas Gerais: a Copasa.

Gostaria de cumprimentar também todos os seus funcionários e a diretoria na pessoa

do nosso Presidente, Dr. Carlos Simões Campos, que é um funcionário de carreira da

Copasa. Cumprimento a todos da Copasa por essa grande obra entregue aos

mineiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Inicialmente, saúdo a todas as Deputadas e

Deputados que estão retornando às atividades parlamentares. De modo especial, os

parlamentares aqui presentes e, especialissimamente, o Deputado que preside a

reunião neste momento, Deputado João Leite. V. Exa. sabe que admiro muito o seu

trabalho e sua atuação, sempre transparente e profundamente comprometida com os

direitos fundamentais da pessoa humana. Ao ouvir suas ponderações e reflexões,

não poderia deixar de dar também a minha contribuição, no intuito de contrapor o que

V. Exa. colocou aqui, principalmente no que se refere à Emenda Constitucional nº 29,

que regulamenta ou que determina a responsabilidade do Estado do ponto de vista

do financiamento com o setor de saúde. Deputado João Leite, não gostaria que V.

Exa. tivesse sido um goleiro, mas um centroavante ou um ponta-direita ou ponta-

esquerda nesse processo. Justifico que, pelo fato de a Emenda nº 29 não estar

regulamentada, não temos que cumpri-la ou poderemos cumpri-la de qualquer

maneira ou como o Estado está fazendo. Há argumentos jurídicos muito fortes,

Deputado João Leite, de que, aliás, seria dispensada essa emenda. Alguns Estados a
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cumprem independentemente de estar regulamentada ou não. A imensa maioria dos

Municípios brasileiros cumpre a emenda constitucional de acordo com as orientações

e análises do Conselho Nacional de Saúde. Entendo que este seja o órgão máximo

responsável para tratar essa questão. Gostaria de lançar um desafio a V. Exa., ao

governo do Estado de Minas Gerais e aos Deputados presentes, que estão tão

ansiosos em cobrar do governo federal a regulamentação da emenda. Sabemos que

não é o Presidente Lula que a regulamenta, embora ele possa ter uma influência

muito significativa. Muito mais do que as forças que combatem e dialogam, os

interesses presentes de hoje no Congresso Nacional, do ponto de vista da

regulamentação da Emenda nº 29, não estão direcionados, mas submetidos à

vontade do Presidente Lula, mais do que à vontade dos Governadores de Estado.

Sempre desejamos a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29. O Conselho

Nacional de Saúde tem sinalizado sempre, como também o Ministério Público

Federal. Lamentavelmente, o Ministério Público Estadual não faz o mesmo. Os

recursos que devem ser destinados à saúde estão fundamentados e fundados no

princípio do SUS. Trata-se de uma grande conquista do Brasil. O desafio é que nós,

aqui em Minas, mais do que cobrar a regulamentação, a entendamos. Qual seria a

regulamentação da Emenda nº 29 e como este Estado deve se comportar para que

realmente cumpra o que está escrito na Constituição independentemente? Ou que,

pelo menos, cumpra o que o Conselho Nacional de Saúde orienta, para que ele

possa ser tratado e reconhecido como um Estado, como um governo que atende às

demandas da Constituição? Não entendemos assim. Aliás, se fizermos uma análise

das contas feitas pelo Tribunal de Contas do Estado, veremos posições conflitantes

entre os técnicos desse Tribunal e seus Conselheiros. Os técnicos, que analisaram

profunda e detalhadamente a aplicação dos recursos no setor de saúde, apontaram

que o governo do Estado aplicou 6,66% dos seus recursos no SUS, no cumprimento

de emenda constitucional no ano de 2008, o que é muito pouco. Gostaria de lançar

um desafio. Mais do que ficarmos racionalizando e dizendo de quem é a culpa,

vamos juntar nossas forças? Sei que o Marcus Pestana tem feito um grande esforço

junto ao Congresso Nacional, mas isso não é trabalho para um só Secretário. Não é

ação para apenas um Secretário, mas para todo o governo. Embora meu tempo já
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esteja se esgotando, se me permitem, quero tratar de uma outra questão que é

relevante. V. Exa. e muitos parlamentares da Base do Governo participamos de um

acordo em relação ao problema dos Agentes Penitenciários. Apesar de isso já ter

sido dito aqui, não podemos deixar de repetir que precisamos resolver esse

problema. Acordos de governo têm de ser cumpridos para o bem do próprio governo,

da Situação, da Oposição e da nossa credibilidade. Sei do prestígio de V. Exa. junto

ao Governador, por isso gostaria de pedir-lhe que chame a atenção dele para que os

acordos estabelecidos aqui sejam cumpridos. Não podemos aceitar que, nas reuniões

feitas com o governo e com os seus Secretários, por orientação do Governador,

acordos estabelecidos não sejam cumpridos. Por isso quero insistir nesse ponto, na

esperança de que esse acordo não resulte numa quebra de confiança entre nós e o

governo. É preciso garantirmos isso. Por último, gostaria de tratar da questão do

Centro Administrativo. Não podemos olhar a Cidade Administrativa ou o Centro

Administrativo - não importa o nome - como um referencial de progresso da região

Norte. Não tenho dúvidas de que o Centro Administrativo é muito positivo, isto é, é

um referencial, um vetor de progresso para a região Norte, mas ele tem de ter uma

dimensão maior que isso. Aliás, temos de pensar não só na região Norte, mas

também na região Sul e no resultado dessa transferência. Temos de pensar nos

servidores públicos. Precisamos pensar nos usuários do sistema público, que não

está concentrado apenas no Executivo. Quem vier a Belo Horizonte para tratar de

questões de interesse dos Municípios, de interesses institucionais e públicos, virá

para tratar de questões do Executivo também com o Judiciário e com o Legislativo, e

isso será ruim para essas pessoas. A economia que está sendo propagandeada aqui

pode não ser verdadeira, ou seja, pode ser economia de governo, mas não será de

Estado, já que a sociedade poderá ter prejuízos. É preciso trazer aqui essas reflexões

a fim de encontrarmos as melhores soluções. O Centro Administrativo já é fato

consumado. Não adianta ficar batendo na mesma tecla. Desejo que ele tenha

sucesso e consigamos o melhor resultado, mas, para isso, temos de pensar nos

meios e nas garantias de acesso ao Centro. O metrô é fundamental não só para o

Centro Administrativo mas também para o Aeroporto de Confins, assim como todo o

sistema de transporte de massa. É nisso que temos de pensar. No entanto, o
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discurso segundo o qual o Centro Administrativo foi o vetor, o referencial para garantir

o progresso da zona Norte, é muito pouco, ou seja, é um pensamento muito pequeno

para a sua dimensão, para os investimentos que lá foram feitos e para o significado

do desenvolvimento do nosso Estado. No mais, quero agradecer-lhe e desejar-lhe

muito sucesso. V. Exa. é um dos Deputados por quem tenho a maior admiração, por

isso mesmo não me contive ao vê-lo tratar da Emenda nº 29 dessa maneira, porque

existem saídas muito melhores com o Marcus Pestana, com o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva e também com o próprio governo. Precisamos fazer com que o Estado

de Minas Gerais avance mais no cumprimento do princípio fundamental de que o

direito à saúde é dever do Estado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado João Leite. Tenho a

honra de cumprimentar V. Exa., que preside esta reunião ordinária. Também gostaria

de parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Quero saudar também todos os

companheiros, amigos Deputados que estão retornando à Casa neste momento

importante, já que estamos cumprindo o último ano de nosso mandato.

Quero também saudar o Deputado Adelmo e fazer uma saudação especial ao

Deputado Marcus Pestana, que, durante longo período, esteve à frente da Secretaria

de Saúde. Quero, usando a prerrogativa conferida pelo art. 70, manifestar a nossa

imensa satisfação em nome de nossa região Sul quanto à instalação do gasoduto na

cidade de Jacutinga. Há muitos anos estamos nessa luta. Consequentemente, graças

ao trabalho do Governador Aécio e do Vice-Governador Anastasia, tivemos uma

parceria com o governo federal para a instalação definitiva do gasoduto no Município

de Jacutinga.

Antes de discorrer sobre esse assunto tão importante para o Sul de Minas, para

Minas e para o Brasil, gostaria de conceder aparte ao nosso ex-Secretário, ao nosso

Deputado Marcus Pestana, que já estava inscrito para falar, mas, ainda assim, terei a
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honra e muita satisfação de ouvir o ilustre Deputado que retorna ao Parlamento

mineiro. Antes, porém, caríssimo amigo Deputado Marcus Pestana, sou também

obrigado a manifestar a V. Exa., em nome da nossa região e da minha querida Ouro

Fino, os nossos sinceros agradecimentos pela gestão de V. Exa., quando Secretário

de Saúde, em favor de Ouro Fino e da nossa região, da minha Santa Casa, e por

todas as ações voltadas aos nossos Municípios. V. Exa., com certeza, se solidificou

como um grande Secretário de Estado, conhecedor profundo das ações do governo

Aécio Neves, como grande administrador hospitalar. Tenha certeza de que V. Exa.

faz parte da história de Minas Gerais porque conseguiu imprimir sua seriedade, sua

transparência, sua ética e seu elevado conhecimento público em favor de uma saúde

de primeiríssima qualidade em nosso Estado. Agora, por força eleitoral, V. Exa.

retorna a esta Casa, mas tenha certeza de que contribuiu, e muito, para o governo

Aécio Neves, que registra, mais uma vez, essa forte aspiração de que o governo de

Minas seja o melhor governo do Brasil.

V. Exa., como sempre falei, é o melhor Secretário de Estado do Brasil. Em meus

discursos sempre falei isso e saudei V. Exa. em nome de minha região. Aqui no

Plenário dou-lhe boas-vindas e concedo aparte neste seu primeiro dia no Parlamento,

para muito lhe agradecer tudo o que fez e desejar-lhe uma grande estada conosco,

com sua experiência ao lado dos parlamentares desta Assembleia.

O Deputado Marcus Pestana (em aparte)* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, boa

tarde a todos, servidores da Assembleia e representantes da imprensa. Gostaria de

agradecer de pronto a gentileza do Deputado Dalmo Ribeiro Silva de me ceder alguns

minutos. Eu estava inscrito. Quero seguir o conselho de um grande líder mineiro. Na

sua sabedoria, o ex-Governador Hélio Garcia certa vez aconselhou um amigo que

havia sido eleito Deputado Federal, uma pessoa muito eloquente, ativa e com

personalidade forte. Ele disse: “Fique seis meses em silêncio. Aprenda a dinâmica da

Casa. Aprenda o andar da instituição para depois se expor”. Então, eu estou vindo de

sete anos à frente da Secretaria. Elegi-me Deputado e fiquei apenas um único dia

aqui porque recebi o honroso convite do Governador Aécio Neves para retornar à

Secretaria. Quero ter uma atuação “low profile”, amena, serena e muito comedida nos

primeiros meses da minha convivência aqui porque tenho de aprender a dinâmica da
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Casa.

Estou fazendo a minha estreia diante de cinco Deputados no Plenário. Pensei que a

reunião começaria às 15 horas, mas, na verdade, começa às 14 horas. Eu estava

inscrito para falar e acabei perdendo a inscrição. Tenho de estudar o Regimento

Interno profundamente. Tenho de ter humildade para aprender a dinâmica da Casa.

Tenho de aprender as regras do jogo. No meu tempo de movimento estudantil,

quando dirigia assembleias com cerca de 3 mil estudantes e não havia regimento

escrito, “pela ordem”, por exemplo, era usado somente para questões processuais, e

não para questões de mérito. Era usado apenas para intervir na dinâmica decisória.

Vejo aqui que “pela ordem” serve também como instrumento de pronunciamento para

todos os assuntos.

Mas hoje faço intervenção, usando a gentileza do Deputado Dalmo, que é grande

parceiro. Não quero falar hoje sobre questões de mérito, de políticas públicas. Não

quero falar desta maior intervenção no desenvolvimento urbanístico da Região

Metropolitana, que é o projeto estruturante do Vetor Norte. Penso que as pessoas

precisam estudar, conhecer e discutir mais, porque a questão não é exclusivamente a

cidade administrativa. Houve a coragem de transferir os voos para Confins e de gerar

novo regime fiscal para o “hubbie” de logística de lá. Há o Hospital de Venda Nova,

onde investimos R$40.000.000,00 por ano, a Linha Verde e a Avenida Antônio

Carlos, que são as maiores obras estruturantes. Vejamos o que está acontecendo em

São Paulo. Todas as grandes metrópoles no mundo, como Barcelona e Paris, têm

economias de escala e fizeram intervenções radicais, mudando seus centros de

gravidade de funcionamento. Teremos oportunidades de discutir isso, não é o caso

de o fazermos hoje. Também não quero discutir sobre acordo realizado em torno dos

Agentes Penitenciários, do qual não participei. Eu estava na saúde, e não na defesa

social, mas entendo que o governo Aécio Neves tem compromisso com a qualidade

do serviço público, com a meritocracia. É importante, sim, cumprir acordo e é

importante resguardar a qualidade do serviço público, com o mínimo de exigência de

adequação da pessoa para aquela função. Mas não discutiremos isso aqui. Não

discutiremos o Luz para Todos, no qual o governo do Estado coloca 70%, por meio

do Tesouro e da Cemig, e é grande programa de universalização de energia.
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Também não discutiremos o uso da máquina de campanha e hipertensão. O

Governador Aécio Neves está com a saúde em dia, não tem hipertensão por exagero.

No dia próprio, falarei sobre a pedagógica vaia histórica que levei em Juiz de Fora,

sentindo semente de chavismo autoritário, quando 800 pessoas organizaram vaia que

constrangeu o Presidente Lula e o Ministro Patrus e que foi fato desqualificado e mal-

educado, em momento de parceria. Não discutirei sobre questões do uso de

máquinas, porque o Governador é muito ético, muito prudente, assim como também é

o Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia. Não falaremos sobre o uso da

máquina porque esse assunto não é favorável àqueles que levantaram a questão

aqui. Também não falarei sobre o Hospital de Uberlândia, que será referência. Trata-

se do maior investimento recente em saúde pública. Será o hospital mais moderno de

Minas Gerais, modelo para o Brasil inteiro. Nem falarei sobre Guanhães. É preciso

conhecer o histórico de 20 anos. Houve altos e baixos, problemas e distorções. Estou

empenhado no Hospital de Contagem, a maternidade, mas falta o convênio do

Ministério. Tenho conversado permanentemente com a Prefeita Marília e temos

parceria solidificada. Tenho grande admiração pelo Adelmo. Temos amigos em

comum que já o assessoraram e que foram importantes na minha formação, na

minha juventude. Mas não discutirei a Emenda Constitucional nº 29, que é assunto

complexo. Em momento próprio, em que ele surgir novamente, discutiremos.

Estou aqui para agradecer a acolhida que tive aqui, ontem e hoje, e colocar-me à

disposição. Estou mudando de ares 22 anos depois. Poucos sabem. A maioria pensa

que sou um tecnocrata que veio e entrou na política pela gestão pública. Na verdade,

foi o contrário, descobri a administração pública por meio dos movimentos estudantis

e sociais. Elegi-me Vereador, mas poucas pessoas em Belo Horizonte sabem que fui

Vereador por seis anos. Fui eleito com 22 anos. Era Presidente de Diretório Central

dos Estudantes. Antes de me formar, estava inscrito para fazer o concurso de

mestrado de Economia na UFRJ. A turma resolveu me lançar. Deixei a Presidência

do DCE em maio de 1982, tranquei a matrícula em junho, adiei a minha formatura um

semestre, vindo a me formar em meados de 1983. Tornei-me Vereador, e foi um

aprendizado incrível. Eu era muito entusiasmado, muito radical, muito ortodoxo. Foi

no Parlamento, em que o conjunto da sociedade está representada, em que há esse
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ambiente plural e diverso, que superei o gérmen do autoritarismo. Foi aqui que

aprendi a conviver com as divergências. Um grande autor italiano, Gramsci, diz que

devemos prestar atenção ao adversário, mesmo que ele esteja só com 10% da razão.

Você aprenderá com esses 10% da razão do seu contendor.

Tenho um espírito muito aberto, não sectário, fiz uma carreira pelo setor público.

Depois de ter sido Vereador, só ocupei cargos executivos, mas sempre na militância

política. Estou agora retornando, depois dos sete anos mais felizes e mais produtivos

da minha vida. Não farei balanço de governo porque isso não é próprio, este não é o

momento, mas tive os sete anos mais produtivos e felizes da minha vida. Já fui Vice-

Ministro do Meio Ambiente, Chefe de Gabinete do Ministério das Comunicações e

Secretário de Planejamento, mas nada se compara a essa minha última experiência.

Como dito aqui, quase caí da cadeira quando o Governador Aécio me convidou, no

dia 22/12/2002, na casa dele, para ser Secretário, porque eu conhecia a área

profundamente. Tinha acompanhado, como Secretário de Planejamento e Secretário

de Governo da Prefeitura de Juiz de Fora, o amadurecimento do SUS, mas não

conhecia essa realidade inteiramente, tinha dificuldade com o varejo da saúde, do

ponto de vista pessoal. Quando fui visitar a primeira UTI neonatal, quase desmaiei,

porque não fui treinado para isso, essa não era a minha vocação nem a minha

escolha. Mas fui-me acostumando com a ideia. Sete anos se passaram e foi o

período mais feliz da minha vida. Sou grato por ter trabalhado com o maior líder e

estadista da minha geração, o mais qualificado do quadro político nascido nos últimos

50 anos no Brasil, que é o Aécio Neves. Tive o prazer de ser coordenado pelo maior

cargo gerencial da administração pública brasileira, e já estive quatro anos em

Brasília convivendo com grandes quadros, como o Ministro Bresser Pereira, Pedro

Parente, Clóvis Carvalho e tantos outros. Digo, o Prof. Anastasia é o mais preparado,

o mais qualificado quadro da administração pública brasileira. Há pessoas que

pensam, e só pensam, e é bom que pensem; há outros que só falam, e a fala é muito

importante para mobilizar as energias da sociedade; há pessoas que fazem as

coisas, e é bom que haja esses bons operadores. Mas o Prof. Anastasia tem aquela

rara combinação de ser uma pessoa que pensa, que fala, que age, e que, acima de

tudo, age transformando. A ação transformadora é que qualifica um homem público.
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Teremos muitas oportunidades para discutir essas questões.

Quanto às intervenções de alguns Deputados mais jovens e mais entusiasmados,

lembrei-me de minha época no movimento estudantil, quando havia 4 mil pessoas na

praça cívica em Juiz de Fora e 4.001 correntes. O jornalista João Carlos, que é meu

contemporâneo de universidade, se lembra desses momentos. Na época em que o

movimento estudantil estava vivo, ativo, havia 4 mil estudantes na Assembleia e

4.001 correntes. Cada cabeça era uma sentença naqueles momentos. Estava eu lá

presidindo, coordenando, sem regimento. Não deixávamos falar em questão de

mérito. A questão de ordem era processual para as intervenções. Vou-me acostumar

à dinâmica da Casa. Estou chegando aqui agora. Quem sou eu, portanto, para

opinar. Vejo alguns Deputados mais jovens, aguerridos, muito entusiasmados, e

lembro-me dessa época. Alguém me cobrou aqui audiências. Atendi a todos os

Deputados. Basta perguntar aos Prefeitos do PT, basta ver o discurso que o Prefeito

do PT de Caratinga fez na inauguração da maternidade semana passada. Sempre

tivemos acolhida porque temos uma postura republicana. Somos passageiros nos

cargos. Agora, não dá para pedir audiência num tom inadequado, quase de ameaça.

Isso não é produtivo. É preciso ter uma postura civilizada, educada e produtiva, de

cooperação, caso contrário é pura retórica e pura marcação. Por exemplo, fui

militante estudantil durante quatro anos, no partido do Deputado Carlinhos. Vejo aqui

os Deputados entusiasmados e me lembro da minha juventude. Sempre carrego esta

alma juvenil. Não gosto muito daquela coisa do Roberto Campos, que é incendiário

aos 20 anos e bombeiro aos 40 anos. Continuo incendiário maduro. Ao ver alguns

Deputados mais aguerridos e entusiasmados, lembro-me de Nelson Rodrigues, que

era pensador conservador e grande autor de teatro, que inspirou muitos filmes da

filmografia brasileira. Sempre carrego a juventude em meu peito e inspiro minha

militância. Certa vez perguntaram a Nelson Rodrigues qual conselho daria aos

jovens. Ele respondeu: “Envelheçam, envelheçam e envelheçam”. Maturidade vem

com o tempo. Isso é o aprendizado da democracia. Percebo em alguns esse calor

recarregado de espírito público e de boas intenções. No contraditório, futuramente

estabeleceremos... Dentro do bom conselho do grande mestre Hélio Garcia, pretendo

aqui chegar assim: devagarinho, em silêncio, aprendendo com a Casa e, aos poucos,
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na medida dos meus limites, contribuindo para o debate. Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, obrigado pela cortesia, pois me atrasei e perdi minha inscrição, mas sou muito

assíduo e militar nos meus horários. Pensei que a reunião se iniciava às 15 horas. No

fim de semana, estudarei o Regimento e tentarei ser craque nele, para não cometer

falhas tão primárias como esta. Um grande abraço! Muito obrigado, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Marcus Pestana. É uma

alegria tê-lo conosco nesta sua trajetória extraordinária, como grande Secretário que

foi. Certamente V. Exa. enriquecerá o quadro do Parlamento mineiro diretamente na

nossa Comissão de Saúde, assim como nas nossas outras comissões temáticas.

Aproveitamos para dar as boas-vindas a V. Exa. e aos outros parlamentares e aos

Secretários que estão chegando, nesta convivência fraterna, buscando sempre os

interesses em favor do nosso Estado.

Sr. Presidente, conforme estávamos falando, o acontecimento que tivemos neste

final de janeiro, em Jacutinga, certamente revolucionando nosso desenvolvimento

regional, é o marco do desenvolvimento com a instalação do gasoduto, ação do

governo federal com grande parceria do governo estadual, por meio da Gasmig.

Lembro-me, como se fosse hoje, de que, em 1999, quando o Governador Itamar

Franco, nosso ex-Presidente, governava Minas Gerais, iniciamos uma série de

audiências públicas -, em 1999, 2000, 2001 -, demonstrando efetivamente que

tínhamos caminho para garantir o desenvolvimento da nossa região. Lembro também

que, em 2003, inauguramos ciclo de debates num primeiro encontro que promovemos

em Andradas - terra natal do Deputado Carlos Mosconi -, que à época era Deputado

Federal, cidade hospitaleira e amiga. Abrimos longo debate, demonstrando não

somente ao governo, mas também à Gasmig e à Petrobras que tínhamos certamente

eixo forte para garantir o desenvolvimento por meio do gás vindo de Paulínia,

passando pela rota de Jacutinga, servindo Andradas e Poços de Caldas. Foram

produzidas muitas audiências. Abraçamos essa causa porque tínhamos certeza de

que o projeto sempre foi e seria vigoroso para nosso desenvolvimento. Tanto é

verdade que, em 2003, propusemos até uma frente parlamentar para garantir a

instalação do gasoduto.
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Mas isso graças à iniciativa - extraordinária esta visão - do grande estadista

Governador Aécio Neves, que tinha também como seu Secretário o Prof. Antonio

Augusto Anastasia. Começamos a caminhar diferentemente, a buscar efetivamente

que o Sul de Minas desse a sustentabilidade para o desenvolvimento por meio do

gasoduto. Consequentemente, quero agradecer ao ex-Secretário Wilson Brumer todo

o apoio que tivemos junto ao Governador no primeiro mandato. Começamos esta

caminhada com ações e até visitando os locais. Tivemos a melhor iniciativa: o gás

saindo de 99km de Paulínia, com a plataforma de Jacutinga, e essa cidade

recebendo o gás e o fornecendo a Andradas e a Poços de Caldas. Não é só por aí:

hoje há este investimento de quase R$300 milhões em que o Estado sempre pode

depositar, acima de tudo, sua esperança, principalmente para a geração de

empregos. Ocorrerá grande desenvolvimento com o gasoduto não somente para

Jacutinga e toda a região, mas para todo o Leste paulista, assim como para o Sul de

Minas. Devemos comemorar muito, caríssimos Deputados, esse grande

acontecimento. Quero destacar a participação efetiva do governo Aécio Neves, que

nunca deixou de atender às nossas reivindicações com as audiências públicas, com

as Secretarias de Desenvolvimento, com a Cemig, com a Gasmig e com todos

aqueles que entenderam a parceria dos governos federal e estadual elegendo o

Município de Jacutinga como palco desse grande acontecimento, dessa grande usina

distribuidora de gás. Quero, mais uma vez, conforme já fiz por meio de vários órgãos

de imprensa, testemunhar e agradecer pela visão extraordinária do governo Aécio

Neves e do Prof. Antonio Augusto Anastasia ao elegerem Jacutinga, meu Sul de

Minas, para a instalação do gasoduto, garantindo desenvolvimento e renda para

Minas e para o Brasil. Nosso Sul de Minas está, com certeza, feliz e esperançoso

pela geração de empregos, pela instalação de grandes indústrias. Neste momento,

quero abraçar o Sr. Darci Cardoso, caríssimo Prefeito de Jacutinga; o Sr. Nivaldo,

nosso Vice-Prefeito; e agradecer à Câmara Municipal e a todos aqueles que, desde o

primeiro momento, entenderam por que sediar em Jacutinga a plataforma do

gasoduto. Foi muito difícil inicialmente a pergunta: “Por que Jacutinga?”. Mas, até em

decorrência do eixo que foi estabelecido tecnicamente, não teríamos outro Município

a não ser Jacutinga. Hoje, com certeza, todos entendem e aplaudem esse grande
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investimento, que beneficia Andradas, que é o maior polo cerâmico de Minas Gerais,

por meio de três polos. E daí por diante. Brevemente a Fernão Dias será beneficiada,

passando pela cidade de Congonhal, destino a Varginha. Muitas outras cidades se

beneficiarão do gás que recebemos de Paulínia, a 99km. Parabéns, Governador

Aécio Neves, parabéns, meu Sul de Minas, por esse grande investimento, que

certamente marca e marcará o desenvolvimento do nosso Estado e do Brasil. Muito

obrigado, Deputado João Leite.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Paulo Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público aqui presente, em especial todos os mineiros que nos acompanham pela TV

Assembleia, em diversas cidades de Minas Gerais, assomo a esta tribuna, no

primeiro dia dos nossos trabalhos ordinários nesta Casa, com muito otimismo.

Hoje venho fazer uma série de agradecimentos. Quero agradecer à população do

Norte de Minas, minha região, que tem confiado a mim a defesa daquelas cidades

nesta Casa. Agradeço, de forma especial, ao Presidente Lula, à Ministra Dilma

Rousseff e ao Deputado Federal Virgílio Guimarães, que não têm medido esforços

para atender os nossos pleitos em Brasília. Estou aqui para anunciar uma das obras

mais esperadas e sonhadas na minha região, que compreende Manga, Montalvânia,

Itacarambi, São João das Missões, Januária, Juvenília, Miravânia e Matias Cardoso:

o asfaltamento da BR-135. Trago, ainda, três ótimas notícias para a nossa região. Em

primeiro lugar, o DNIT atendeu o nosso pedido, considerando a batalha incansável do

Deputado Federal Virgílio Guimarães, que tem feito comigo essa defesa em Brasília.

Ele conversou pessoalmente com a Ministra Dilma Rousseff e com o Ministro dos

Transportes. Aproveito para agradecer o apoio da Bancada Federal solidária ao

nosso movimento. Fato é que o DNIT atendeu nosso pedido, apesar da demora da

tramitação em função de a BR-135 ter sido estadualizada no final do governo

Fernando Henrique Cardoso. Ficamos cinco anos com essa estrada delegada ao
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DER e, durante esse período, não se passou uma máquina de Itacarambi a

Montalvânia, que chegou a ficar ilhada. Ao assumir o mandato de Deputado nesta

Casa, incumbi-me de, com o Deputado Federal Virgílio Guimarães, fazer em Brasília

a defesa dessa estrada. Conseguimos fazer com que o Presidente Lula retomasse os

trechos de Itacarambi a Montalvânia e de Montalvânia a Cocos, na Bahia, para o

DNIT, com uma verba inicial de R$3.000.000,00, com a qual se fez o melhoramento

da estrada. Ao final de 2008, conseguimos empenhar R$35.000.000,00 para o

asfaltamento da estrada ainda naquele ano. Mas o Ibama exigiu que se fizesse um

novo projeto executivo, que foi feito pelo Exército e já foi aprovado pelo DNIT. Assim,

hoje queremos dar a boa notícia de que o DNIT já soltou os três editais.

O primeiro é o Edital no 0012/2010, no valor de R$55.068.696,99, recursos que

serão destinados ao primeiro trecho, que vai de Manga a Monte Rei, Distrito de

Juvenília, com licitação no dia 22/2/2010, às 15 horas, na sede do DNIT. Já o Edital

no 846/2009 destina o valor de R$42.469.710,07 para a pavimentação do segundo

trecho, de Monte Rei a Montalvânia, com 18,10km. A terceira boa notícia é que os

projetos dos trechos de Manga a Itacarambi e de Montalvânia a Cocos, na Bahia, já

estão sendo finalizados pela equipe do Exército, e também serão licitados ainda em

2010.

Temos ainda outra notícia muito boa, o Edital nº 791/2009, no valor de

R$18.847.456,04. Esse valor será para manutenção enquanto não sair o trecho de

asfalto. Lá hoje existe uma situação muito precária. O DNIT fará uma reforma geral

no trecho de Itacarambi a Montalvânia, liberando mais R$18.800.000,00. A licitação

ocorrerá em 3 de março e já foi publicada no “Diário Oficial da União”.

São quatro ótimas notícias que temos orgulho de dar em primeira mão, na abertura

deste ano legislativo. Essa foi uma luta que contagiou todo o meu mandato, até pelo

fato de eu ter nascido em São João das Missões e de ter sido Vereador em Manga

por três mandatos. O principal objetivo e compromisso da minha candidatura naquela

época era desenrolar essa obra, que era o sonho da população de Manga,

Montalvânia, Itacarambi, Januária, São João das Missões, Matias Cardoso, Jaíba,

Juvenília e Miravânia. Hoje estamos realizando esse sonho, tirando essa obra do

papel e trazendo essa notícia maravilhosa para a nossa população.
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E as notícias boas não param por aí. Em 19 de janeiro estive em Araçuaí

acompanhando o Presidente Lula e a Ministra Dilma Rousseff. Na ocasião, o

Presidente Lula assinou mais um convênio importante, que vem atender uma velha

reivindicação nossa: a construção de mais escolas técnicas em Minas Gerais. E o

Presidente Lula assinou um convênio com a Unimontes liberando-lhe

R$70.000.000,00 para a construção de 12 novas escolas técnicas no Norte de Minas

e no Vale do Jequitinhonha, nos Municípios de Manga, Bocaiuva, Brasília de Minas,

Espinosa, Monte Azul, Janaúba, Joaíma, Taiobeiras, Grão-Mogol, Pompéu, Ibirité e

Lagoa Santa. São R$70.000.000,00 num convênio com a Unimontes, em que 90%

dos recursos vêm da União e 10% do Estado.

Em Manga a população vibrou. Será a primeira escola técnica de nível superior na

região. Hoje ela é uma cidade-polo, e em seu entorno estão os Municípios de

Montalvânia, Juvenília, Matias Cardoso, Jaíba, São João das Missões e Miravânia.

Juntando essas populações, dá mais de 200 mil habitantes, e não tínhamos uma

escola técnica e um curso superior na região. Agora temos muito a agradecer ao

Presidente Lula, que ouviu nosso pedido e clamor e está liberando R$70.000.000,00,

dos quais R$6.000.000,00 serão para a construção dessa escola em Manga;

R$6.000.000,00, atendendo ao nosso pedido, para a construção da escola técnica de

Janaúba; R$6.000.000,00, também a nosso pedido, para atender outra escola técnica

em Brasília de Minas; R$6.000.000,00 para a escola técnica de Bocaiuva;

R$6.000.000,00 para a escola técnica de Monte Azul, Espinosa, Grão-Mogol,

Pompéu, Joaíma, Taiobeiras, Ibirité e Lagoa Santa.

Obrigado, Presidente Lula, obrigado, Ministra Dilma Rousseff. Só temos a

comemorar. Estamos começando 2010 com o pé direito, anunciando aqui a soma de

quase R$200.000.000,00 em investimentos do governo federal na nossa região;

R$70.000.000,00 para a educação e mais de R$110.000.000,00 para a pavimentação

da BR-135.

Se somarmos o valor que o governo federal liberou - aliás, a obra já está quase

pronta - para a readequação do trecho Montes Claros-Curvelo, teremos um total de

mais de R$400.000.000,00. Se somarmos o valor das recuperações que estão sendo

realizadas em todas as estradas federais, veremos que Minas Gerais nunca recebeu
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um montante tão significativo de recursos federais como no governo Lula. É assim

que o Presidente Lula trata o povo brasileiro, ou seja, ele trata todos os Estados e

Municípios sem discriminação. Estamos orgulhosos por termos o Lula como

Presidente, um verdadeiro brasileiro, um homem de alma, de coração, que governa

para todos, que não tem picuinha política com ninguém. É por isso que hoje o mundo

reconhece o seu trabalho. Ele é um estadista global e recebeu, nos últimos dois anos,

todos os prêmios que um Presidente poderia receber. Ter um Presidente com essa

vocação nos enche de orgulho, pois ele governa para todos, especialmente para os

mais pobres. É por isso que estamos aqui muito felizes, de coração aberto, certos de

que daremos continuidade ao trabalho do Presidente Lula com a Ministra Dilma

Rousseff.

O Presidente está no caminho certo, pois acabou com a fome no Brasil, criando

programas sociais como o Bolsa-Família; revolucionou as comunidades rurais com o

programa Luz para Todos; melhorou a economia do Brasil em todos os sentidos,

investindo nos pequenos agricultores por meio do Pronaf; fez uma revolução na área

da educação, criando 14 novas universidades federais, triplicando o número de vagas

nas universidades públicas. Além disso, criou o ProUni, que hoje atende quase um

milhão de jovens que estudam em faculdades privadas, pagas pelo governo, sem

falar no ProJovem e em tantos outros programas. Também construiu 14 novas

escolas técnicas no País, onde, antes do Lula, havia apenas 100. O governo Lula

terminará o seu mandato com mais de 400 escolas técnicas funcionando. Isso é uma

revolução! É por isso que ninguém mais segura este país, um país do futuro, que nos

enche de orgulho, que olha para todos e é respeitado pelo mundo inteiro, que não

tem mais de pedir bênção a ninguém, que pagou a sua dívida externa e hoje não

deve mais nada ao FMI. Aliás, estamos emprestando dinheiro a esse Fundo. Este é

um país respeitado mundialmente. Em apenas sete anos do governo Lula,

conquistamos tudo isso. Na verdade, conquistamos bem mais, como os Jogos Pan-

americanos realizados no Rio, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Parabéns,

Lula! Parabéns, Dilma! Parabéns povo brasileiro! Muito obrigado por ter atendido os

nossos pleitos, trazendo investimentos de grande porte para a nossa região,

especialmente para as regiões mais pobres de Minas. Obrigado pela recuperação da
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BR-135, pela pavimentação dos trechos que faltavam e, acima de tudo, pelo anúncio

muito importante que a Ministra Dilma Rousseff fez em Araçuaí, o de que disporá de

recursos para a nossa BR-367, que já está incluída no PAC. Esse é um sonho da

região do Vale do Jequitinhonha.

Quero agradecer e dizer que começamos 2010 olhando para a frente, com muita

alegria, pois este ano teremos um crescimento de mais de 6%. Vamos gerar mais de

dois milhões de empregos com carteira assinada. Em 2002, o Presidente Lula

prometeu, em sua campanha, que se fosse eleito criaria 10 milhões de empregos

com carteira assinada no País, e a Oposição da época fez chacota. No final de 2010,

entregaremos o governo com mais de 15 milhões de brasileiros com emprego e

carteira assinada. Portanto, temos de comemorar. Temos muito orgulho do nosso

Presidente, do nosso partido e dos partidos que dão sustentação a esse governo no

Congresso Nacional. 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 as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 3, às

9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária também

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.437 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.437/2008, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de José Cícero Pestana à rodovia que liga o Município de Josenópolis

ao Município de Padre Carvalho, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.437/2008

Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Josenópolis ao

Município de Padre Carvalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado José Cícero Pestana o tre cho de rodovia que liga o

Município de Josenópolis ao Município de Padre Carvalho.

Parágrafo único – A rodovia a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/2/2010

Presidência dos Deputados José Henrique, Hely Tarqüínio e Dalmo Ribeiro Silva

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

discursos dos Deputados Padre João, Lafayette de Andrada e Vanderlei Miranda;

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

de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.180 a 4.189/2010 - Requerimentos nºs 5.357 a

5.380/2010 - Requerimentos do Deputado Leonardo Moreira (4) e das Comissões de

Administração Pública e de Meio Ambiente (2) - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Política Agropecuária, de Administração Pública, de Minas e Energia e

de Educação, das Bancadas do PMDB e do PT, da representação partidária do

PCdoB e dos Deputados Sávio Souza Cruz, Padre João (2), Inácio Franco (3), Mauri

Torres e Gilberto Abramo - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio

Carlos Arantes, Fábio Avelar, Eros Biondini e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de

Administração Pública e de Meio Ambiente (2); aprovação - Requerimento do

Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre João - 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 - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús

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

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento -
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Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro

Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Marcus Pestana -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - 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

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para dicutir, o Deputado

Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, também deveria constar na ata o ocorrido

na noite de ontem, quando estive aqui para externar nossa indignação diante do

acordo feito entre o governo e a Oposição. Esse acordo foi celebrado no ano passado

e se refere à recontratação dos Agentes Penitenciários. Portanto, o acordo foi feito, e

a requalificação definida para a readmissão de cerca de 80% dos Agentes. Essa foi a

garantia, e era essa a indignação que gostaria de ter externado ontem à noite. De

acordo com o entendimento do Bloco, é uma vergonha não se cumprir um acordo.

Exatamente por isso, somos obrigados a entrar em processo de obstrução logo no

início do ano. Para nós, o ano de 2009 ainda não fechou, visto que as emendas que

eram um compromisso do governo com todos os Deputados ainda não foram pagas.

Deveriam ter sido executadas no ano passado, mas até hoje isso não ocorreu. A

nossa indignação é legítima e justa. Muitos têm receio de falar nas emendas, porque
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são muitas as entidades destinadas para receber esses recursos. Além de as

pessoas não possuírem dinheiro para vir do interior celebrar convênios, ainda são

enganadas e sofrem com as despesas de documentação. Também fomos

enganados, porque levamos essa expectativa aos dirigentes de entidades. Assim

sendo, o que exigimos do governo é respeito para com os Deputados. Volto a repetir

que a minha manifestação só não está na ata porque ela é uma extensão do

procedimento do governo na Casa. Ontem à noite, fui impedido de falar. Existe uma

mordaça em parte da imprensa, e estão tentando colocá-la também nos colegas

Deputados, mas não vamos permitir isso. Não vamos aceitar que mordaças sejam

colocadas nos colegas Deputados, impedindo-nos de falar. O Parlamento vem da

palavra latina “parlare”, que significa falar, debater, por isso exigimos todo respeito

pela minoria. Concluo dizendo que minha manifestação só não está na ata porque fui

impedido de externar essa indignação em razão de um procedimento do governo em

relação aos Agentes Penitenciários e a esta Casa. Se houve desrespeito para com

eles, o mesmo ocorreu conosco em função do não cumprimento do acordo. Pela

primeira vez, em sete anos, um acordo foi firmado e publicado, mas não foi cumprido.

O acordo foi público, tanto é que precisou da assinatura do Secretário de Defesa

Social e do Genilson. Fomos enganados e exigimos respeito. É lamentável e

vergonhoso iniciarmos um ano com obstrução, mas esse é o instrumento que temos,

ou seja, é a única forma que a Minoria tem para exigir respeito a esta Casa. Estamos

aqui porque fomos votados. Somos a expressão da vontade do povo mineiro,

especialmente das pessoas mais sofridas, que depositam em nós a sua esperança.

Precisamos fazer valer o sentimento desse povo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para dicutir, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, com referência às palavras do

eminente Deputado Padre João, Líder do PT, quero, de maneira muito respeitosa,

prestar os seguintes esclarecimentos. Quanto às emendas parlamentares, Deputado

Padre João, é importante dizer que grande parte das emendas de todos os

Deputados ainda não foram pagas. Deveriam ter sido pagas em 2009, mas, como

todos sabemos, visto que isso é público e notório, esse foi o ano da crise. Minas

Gerais talvez tenha sido o Estado que mais sofreu com a crise econômica mundial. A
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recuperação começou a ocorrer no final do mês de outubro do ano passado, de modo

que a execução orçamentária do governo de Minas só começou a se dar no final de

novembro. Todavia, o governo teve o cuidado de empenhar todas as emendas. A

execução financeira começou em dezembro e está ocorrendo agora, normalmente,

em janeiro e em fevereiro. Parte das emendas de muitos Deputados da base

governista, do PSDB, inclusive minhas, ainda não foram pagas. Na verdade, as

emendas estão sendo pagas dentro do procedimento burocrático natural, uma vez

que começaram a ser pagas somente em dezembro. Há um grande volume de papéis

de convênios que devem ser devidamente examinados. As emendas serão pagas

naturalmente, pois o governo de Minas Gerais nunca deixou de pagar as emendas

parlamentares. E não deixará de fazê-lo este ano. Em relação aos Agentes

Penitenciários, é importante trazer mais uma explicação. No final do ano passado, os

Deputados Padre João e Vanderlei Miranda empenharam-se muito em um acordo

junto ao governo, a fim de se resolver de vez o problema dos Agentes Penitenciários.

Foram muitas idas e vindas no final do ano passado, no mês de dezembro, ao final do

processo legislativo. Os acordos foram feitos, publicados, publicizados. Todos

conhecem os termos do acordo, do qual o governo não fugirá. Uma parte do

cronograma ainda não aconteceu - apenas uma pequena parte - mas o resto está

acontecendo, sim. O Secretário de Governo deve encontrar-se hoje com o Dr.

Genilson, Chefe da Execução Presidiária, para que haja o cumprimento do acordo.

Houve esse acordo, que será cumprido, não tenham dúvidas. Em nome da Bancada,

em nome da Maioria, peço paciência por mais uma semana, no máximo, para o

cumprimento de tudo o que foi discutido e acordado. Em alguns casos, até participei

do processo. O Deputado João Leite também ajudou, no final, na elaboração desse

acordo, que será cumprido. Recordo-me bem do empenho dos Deputados Padre

João e Vanderlei Miranda. Foi feito um acordo público, que todos conhecem, e ele

será cumprido. Essas são as palavras que gostaria de trazer ao conhecimento de

todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para dicutir, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, tomarei por base o que foi dito

pelos Deputados Padre João e Lafayette de Andrada. Quero reforçar as palavras do
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Deputado Padre João e dizer-lhe que ontem, pela manhã, parte desse grupo que está

aqui, na galeria, esteve no meu gabinete e em outros gabinetes trazendo-nos, em

princípio, uma notícia estarrecedora. No ano passado, fizemos um acordo e, na

oportunidade, contamos com a presença do Secretário da Casa Civil, Deputado

Danilo de Castro, que veio a esta Casa e se reuniu na Presidência com alguns

Deputados. Naquele momento, ele empenhou a sua palavra e assumiu o

compromisso, segundo o qual os 276 Agentes relacionados teriam seus nomes

publicados e seriam requalificados. Ademais, no máximo entre os dias 10 e 11 de

janeiro eles seriam convocados para o trabalho. Ontem, fui surpreendido com a

notícia de que o acordo não havia sido cumprido. Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, o que me deixa tranquilo é que fizemos a nossa parte, esta Casa

cumpriu seu compromisso. Ou seja, cumprimos o acordo que fizemos. Votamos

aquilo que acertamos com o governo. Cumprimos “ipsis litteris” aquilo que foi

resultado da nossa palavra. Lamentavelmente, da outra parte não tivemos a mesma

resposta. Ontem houve uma reunião com o Líder do Governo desta Casa, que, a meu

ver, foi, até de certa forma, humilhado, pelo fato de não ter sido respeitado o acordo

que ele também se empenhou em fazer junto ao Secretário Danilo de Castro. Aliás,

hoje, um dos jornais traz notícia equivocada, relatando que eu disse ser culpa do

Secretário Danilo de Castro o descumprimento do acordo. Não disse isso. Disse que

havia um culpado, sim, e que ele está lá na Secretaria de Defesa Social, aquele que

não cumpriu o que havia combinado com o Secretário da Casa Civil, Deputado Danilo

de Castro. No entanto tranquilizou-nos o fato de, na reunião do Bloco

PT/PMDB/PCdoB realizada ontem à noite, o Deputado Mauri Torres, que lá esteve,

dizer que, em conversa com o Dr. Genilson Zeferino, se firmou o compromisso de que

os 286 Agentes Penitenciários, que já foram requalificados, serão convocados para o

trabalho. O que lhes pedi é que isso fosse publicado no “Minas Gerais” de hoje. Ele

disse que talvez não haja tempo para ser publicado hoje e que o seria no máximo

amanhã. Então, no “Minas Gerais” de amanhã, deverá sair publicada a convocação

de todos esses trabalhadores para reassumirem os postos de trabalho. Esse foi o

compromisso que ouvimos do Líder do Governo desta Casa, que, aliás, nos sugeriu

voltarmos a ter uma conversa com a Secretaria de Defesa Social. Eu,
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particularmente, defendi que não deveríamos ter essa conversa porque, a meu ver,

nada mais temos a conversar, pois acordo é feito para ser cumprido e se foi feito um

acordo, o máximo que poderia ter acontecido era ele ter sido cumprido. Esperamos

então que, no “Minas Gerais” de amanhã, seja publicada essa convocação, conforme

as palavras proferidas pelo Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, que também

tem sido um grande companheiro desta luta e que, de certa forma, foi vítima desse

não cumprimento do acordo. Aguardo sinceramente por isso no “Minas Gerais” de

amanhã, o que completará o compromisso de trazer de volta esses 286

trabalhadores. Por ora, é somente isso, Sr. Presidente, obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

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

OFÍCIOS

Do Coronel PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor de Polícia (2),

prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.928/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.693/2009, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Valdiney Camilo Campos, Juiz de Direito, encaminhando cópias parciais dos

autos que menciona, relativos a ação criminal movida pelo Ministério Público do

Estado contra Márcio Avelino Soares Nogueira. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.982/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.982/2009.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.180/2010
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Declara de utilidade pública a Entidade Padre Wallace de Apoio ao Menor Carente,

com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Entidade Padre Wallace de Apoio ao

Menor Carente, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: A Entidade Padre Wallace de Apoio ao Menor Carente, com sede no

Município de Três Pontas, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular

funcionamento desde 3/3/95, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, em consonância com as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Pelas razões acima expostas, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.181/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae -, com sede no Município de Conquista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Conquista.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - foi fundada

em 6/6/2006 por um grupo de pessoas interessadas e preocupadas com as questões

sociais.
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A Associação tem como objetivo promover a integração social daqueles com

necessidades especiais, desenvolvendo suas potencialidades, orientando as famílias

e conscientizando a comunidade.

Entidade de assistência social, não tem fins lucrativos, não remunera os membros

de sua diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou

bonificações a seus dirigentes, associados e mantenedores, sob nenhuma forma,

destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento gratuito de suas

finalidades estatutárias.

A equipe hoje é composta por quatro professores, um fisioterapeuta, um terapeuta

ocupacional, um fonoaudiólogo, um enfermeiro, e um psicólogo, todos trabalhando

em prol do desenvolvimento dos alunos, estimulando-os na evolução psicossocial.

Por sua vez, 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, diretoria composta por pessoas de reconhecida

moral e não remuneradas pelo 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 apresenta nenhum óbice legal para

sua declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares para

aprovação do presente 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 4.182/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conquista imóvel

com área de 679m² (seiscentos e setenta e nove metros quadrados) e respectivas

benfeitorias, situado nesse Município, registrado sob o nº 5.626, do livro 3-H, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.
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Paragrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

promover a assistência social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, caso não

seja, no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de doação,

utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: O referido imóvel encontra-se registrado como de propriedade do

Estado, adjudicado no ano de 1968, a título de herança jacente, sem até essa data

sido a ele conferida destinação definida.

Sabedora dessa situação, a administração pública municipal, consciente da

necessidade da promoção da assistência social, pretende assumir a propriedade do

imóvel, podendo assim lhe conferir destinação que observe a função social da

propriedade prevista na Constituição Federal e na Estadual.

Diante dessa situação e da obrigação do Estado de promover a assistência social,

espero a aprovação deste projeto pelos meus pares nesta Casa Legislativa.

- 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 4.183/2010

Institui o Programa de Diagnóstico dos Riscos Geotécnicos e Ambientais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Institui o Programa de Diagnósticos dos Riscos Geotécnicos e Ambientais

no Estado.

Parágrafo único - O programa de que trata o “caput” deste artigo será concebido

com a finalidade de produzir uma rede de informações georeferenciadas sobre riscos

geotécnicos e ambientais no Estado, com elaboração de mapas e relatórios de risco.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, consideram-se riscos geotécnicos e ambientais os

eventos naturais ou os eventos provocados pela atividade humana que causam dano

à vida, à saúde, às atividades econômicas e sociais e ao patrimônio público e privado.

Art. 3º - Os mapas e relatórios de riscos geotécnicos e ambientais serão elaborados
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tecnicamente, devendo conter, além de outras informações:

I - áreas alagáveis naturais;

II - áreas de risco de enchentes anuais e decenais;

III - pontos de estrangulamento e assoreamento de rios e córregos;

IV - encostas com declives acima de 30º, com cobertura vegetal ou não;

V - áreas não ocupadas com possibilidade de ocorrência de escorregamentos;

VI - áreas ocupadas com possibilidade de ocorrência de escorregamentos;

VII - áreas passíveis de instabilidade por ações inadequadas;

VIII - áreas erodidas pela ausência de cobertura florestal.

Art. 4º - Os mapas e relatórios serão confeccionados com base em critérios

técnicos, observados os dados existentes na administração pública, inclusive os

relativos a eventos anteriores, e com base em levantamentos geotécnicos realizados

no Estado, sempre com apoio da coordenadoria de defesa civil do Estado e dos

Municípios.

Art. 5º - Os dados dispostos nos mapas de risco deverão ser atualizados

anualmente por equipe técnica composta para essa finalidade.

Art. 6º - Os mapas e relatórios de risco deverão ser disponibilizados à população

através de sítio próprio na rede mundial de computadores, com os esclarecimentos

sobre os eventos possíveis e o indicativo de alerta das ocorrências.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento vigente.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de noventa

dias, a contar de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: A elaboração de um diagnóstico técnico contendo um levantamento

detalhado das áreas de riscos geotécnicos e ambientais no Estado de Minas Gerais é

fundamental para a prevenção de desastres que constantemente ocorrem no Estado.

Assim, esse disgnóstico tem como objetivo a proteção da integridade física das

pessoas e a prevenção de danos potenciais à vida humana e animal e à saúde
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econômica da população, provenientes de eventos como enchentes,

escorregamentos e desastres provocados pela força da natureza ou pela intervenção

humana.

O levantamento que se pretende fazer através desta proposição proporcionará à

população obter informação correta e adequada sobres os riscos reais e as

ocorrências possíveis em cada região do Estado e em cada Município, servindo

inclusive como orientação para a Defesa Civil em suas ações.

Destarte, vale destacar que o principal objetivo da elaboração desse diagnóstico é,

justamente, atender a realidade ambiental e social, delimitando áreas de risco onde

podem ocorrer eventos danosos a longo, médio e curto prazo, bem como o grau de

risco desses eventos.

Como vê-se, será produzido um completo diagnóstico de todo o Estado de Minas

Gerais, facilitando as ações de planejamento e organização espacial das atividades

de indústria, comércio, habitação, entre outras. Pelo mérito da proposição, espero

poder contar com o apoio dos nobres parlamentares mineiros na sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio Ambiente para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.184/2010

Dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região Centro-Nordeste do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A política de desenvolvimento industrial da região Centro-Nordeste do

Estado será empreendida mediante programas de apoio e desenvolvimento das

pequenas e microempresas, de desenvolvimento industrial e de atração e promoção

industrial, com a observância das seguintes diretrizes:

I - incentivo à industrialização da região, com o aproveitamento de sua vocação

agropecuária e para a silvicultura, visando ao desenvolvimento econômico e social;

II - atração de empresas para a ocupação de áreas industriais, onde existirem;

III - incentivo para que os Municípios criem áreas próprias para a instalação de

indústrias, especialmente as voltadas para o agronegócio;

IV - fomento e continuidade no processo de melhorias e reestruturação das
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estradas utilizadas para o escoamento de produtos da região;

V - ampla divulgação dos projetos a serem implantados em parceria com a iniciativa

privada;

VI - participação de representantes do Poder Legislativo e da sociedade civil

organizada em todas as fases de elaboração dos programas da política de

desenvolvimento industrial.

Art. 2º - Na articulação da política de que trata esta lei, será respeitado o perfil

econômico da região, privilegiando-se os projetos relacionados com os setores

agropecuário e da silvicultura, não se excluindo outras áreas.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: A necessidade de conceder tratamento diferenciado às áreas mais

carentes do Estado e com dificuldades específicas fundamenta a criação de políticas

e programas com orientação básica no desenvolvimento regional, o que é de grande

importância para os Municípios dessas áreas e responderá por parte das

oportunidades de desenvolvimento a serem geradas. O problema das disparidades

regionais e sociais é latente em um Estado nas dimensões de Minas Gerais, onde

algumas regiões concentram a quase totalidade do PIB estadual, enquanto outras

não conseguem se afirmar em um cenário de desenvolvimento, que só será possível

a partir de uma política própria de incentivo.

O Centro-Nordeste é visto como região de baixo desenvolvimento, com deficiências

econômicas estruturais, o que torna necessário ao governo do Estado priorizar ações

para amenizar e combater os desequilíbrios regionais, sobretudo os sociais, pois na

região se encontram índices de desenvolvimento humano abaixo da média estadual,

segundo os últimos dados do IDH-PNUD. O Centro-Nordeste mineiro está encravado

entre as regiões Central, Rio Doce e Jequitinhonha, tendo como polo o Município de

Guanhães. Caracteriza-se como uma região de forte vínculo com as atividades

agropecuárias e de silvicultura, com baixo grau de industrialização, o que de certa

maneira justifica uma política de industrialização para a região, de tal forma a poder

incentivar especialmente os empreendimentos do agronegócio, que possam agregar
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valor à produção local, a partir da transformação industrial, sem contudo distanciar-se

de novas possibilidades em empreendimentos de outros setores.

Há de se ressaltar que a orientação do Governador Aécio Neves, desde o início de

seu mandato, tem sido a de promover ações legais e efetivas para diminuir as

desigualdades regionais no Estado, por meio da promoção das regiões menos

favorecidas. Assim, será necessária a adoção de uma política específica de

desenvolvimento para a região, especialmente voltada para o desenvolvimento

industrial, possibilitando no médio e longo prazo a transformação da realidade local

com a melhora dos índices sociais e da qualidade de vida nos Municípios.

Por se tratar de uma proposta de alta relevância para o desenvolvimento do Centro-

Nordeste mineiro, solicito o apoio dos nobres colegas parlamentares na aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.185/2010

Proíbe a exigência da realização do teste de gravidez e a apresentação de atestado

de laqueadura como condição de acesso de mulheres a postos de trabalho nas

empresas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam proibidas a exigência da realização  de testes de gravidez e a

apresentação de atestado de laqueadura como condição de acesso de mulheres a

postos de trabalho, nas empresas sediadas em todo o território mineiro.

Parágrafo único - Fica ressalvada a apresentação do teste de gravidez nos

trabalhos em condições especiais de insalubridade e periculosidade, que possam

afetar ou colocar em risco o desenvolvimento do feto.

Art. 2° - Os agentes das empresas que exigirem test e de gravidez e a apresentação

do atestado de laqueadura para admissão, exercício ou promoção profissional das

mulheres, sofrerão as penalidades administrativas previstas nesta lei, com exceção

daquelas enquadradas nas condições especiais descritas no parágrafo único do art.

1°.

§ 1° - As empresas que exigirem os referidos testes  e atestados sofrerão as
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seguintes penalidades:

I - na primeira infração, a denuncia será encaminhada ao Ministério Publico do

Trabalho e do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que adotará as providências

cabíveis;

II - a reincidência gerará multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais), devidamente corrigidas e atualizadas até o

integral pagamento.

§ 2° - Após o devido processo legal, a multa proven iente da infração, não sendo

paga no vencimento determinado, será lançada no Cadastro de Inadimplentes de

Débitos Estaduais - Cadin.

Art. 3° - O Conselho Estadual de Direitos Humanos p ublicará, periodicamente, a

lista das empresas que forem identificadas como promotoras da discriminação de que

trata esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto de lei objetiva assegurar a todas as mulheres condições

de igualdade, respeito e proteção à vida das crianças em fase de desenvolvimento

uterino, considerando-se as inúmeras formas de discriminação que elas, mulheres,

sofrem, principalmente no preenchimento de vagas disponíveis nos postos de

trabalho.

Considera-se também o fato de que algumas empresas colocam, como exigência

para contratação, a apresentação de teste de gravidez e atestado de laqueadura,

discriminando, destarte, as pessoas do sexo feminino.

Verifica-se, portanto, a necessidade de regulamentar estes fatos, que nada mais

são do que formas de discriminação e desigualdade entre homens e mulheres, bem

como assegurar o direito ao trabalho e à vida dos bebês em gestação, razão pela

qual conto com a ajuda de meus pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.186/2010
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Proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no

âmbito do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos

apreendidos no âmbito do Estado quando o caminhão de reboque transportar mais de

um veículo ou moto.

Art. 2º - O valor integral da cobrança do reboque deverá ser dividido pelo número

de veículos e motos transportados em um só caminhão de reboque.

Parágrafo único - O valor final para cobrança do reboque será fixado de acordo com

a divisão estabelecida no “caput” deste artigo.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: O projeto de lei que ora submeto à apreciação desta Casa Legislativa

tem por objetivo proteger os proprietários dos veículos e motos apreendidos e

rebocados no Estado e estabelecer regras quanto à cobrança pelos reboques.

Entendo ser lesiva ao contribuinte a cobrança integral do reboque, tendo em vista

que um só caminhão transporta vários veículos e motos e o órgão encarregado cobra

o valor integral de cada proprietário. Pela lógica, se o caminhão de reboque em uma

só viagem leva entre dois e três automóveis e até dez motos, há uma única despesa.

Então, é justo que o valor integral da cobrança seja dividido, igualmente, pelo número

de veículos e motos transportados.

Este projeto de lei é uma reivindicação de muitos proprietários de veículos e motos,

e, por entender ser de grande alcance social, conto com o apoio de meus pares para

sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.187/2010

Acrescenta dispositivos ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
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consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

o seguinte parágrafo:

“Art. 12 - (...)

§ (...) - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga tributária dos

bares, restaurantes, casas noturnas e similares e dos condomínios de “shoppings”

que incentivem a realização de eventos culturais com música ao vivo durante suas

atividades.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto de lei visa criar mecanismos de interlocução entre o

empreendedor e o incentivador, aproximando produtores, artistas músicos,

investidores e público, contribuindo para dinamizar e consolidar o mercado cultural

das diversas manifestações musicais produzidas no Estado de Minas Gerais. Nossa

proposta também se embasa na Constituição Federal, em seu art. 24, que estabelece

ser competência do Estado legislar sobre assuntos relacionados à cultura.

A música é uma manifestação cultural de extrema importância. Estamos

constantemente envolvidos por suas diversas formas e manifestações. Pode-se

afirmar que o homem não vive sem ela. A música brasileira é, sem dúvida, uma das

mais ricas do mundo. No entanto, faltam politicas públicas consistentes e estímulos

aos músicos, principalmente àqueles em início de carreira, que não possuem

condições e espaço para o exercício profissional de seu trabalho.

Nos últimos cinco anos, os efeitos da pirataria no setor da indústria fonográfica

foram devastadores, registrando-se uma queda acentuadíssima no número de

artistas contratados, além da perda de quase 50% no número de lançamentos

nacionais. Estima-se ainda que cerca de 2.500 postos de venda foram fechados e

mais de oitenta mil empregos formais deixaram de existir desde então. Nossos

autores, compositores, produtores, artistas e profissionais de música em geral são os
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mais diretamente prejudicados pela indústria ilegal, sem contar essa situação de total

destruição da indústria fonográfica cultural, asfixiando qualquer possibilidade de

sobrevivência do músico.

O objetivo deste projeto de lei é dar um passo importante na luta para amenizar o

estrago hoje feito na vida do artista; com a pirataria física, precisamos resgatar e

ampliar espaços de cultura para atuação do músico. Também entendemos que o

Estado se beneficiará com essa lei, já que ela ampliará a arrecadação do ICMS em

outras fontes como a produção de instrumentos musicais e outros suportes, produtos

e serviços que surgirão e crescerão muito com essa nova indústria cultural que se

desenvolverá no Estado de Minas Gerais.

Assim sendo, o projeto que ora encaminhamos a esta Casa tem essa multiplicidade

de objetivos e pode significar uma nova vida para a música brasileira ao vivo.

Solicitamos aos nobres Deputados uma apreciação favorável ao projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.188/2010

Dispõe sobre horário para apreensão de veículos pelo órgão gestor do trânsito no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os órgãos gestores do trânsito ficam proibidos de apreender veículos

automotores, por motivo de inadimplência ou atraso no pagamento de tributos e

multas, após as vinte e duas horas.

Parágrafo único - A proibição estabelecida nesta lei não alcança os veículos que

estejam enquadrados nas demais situações passíveis de apreensão.

Art. 2º - Os condutores cujos veículos forem flagrados nas condições previstas no

“caput” do artigo anterior terão apreendidos os documentos do veículo e ficarão de

posse de uma notificação oficial para que se apresentem ao órgão gestor do trânsito

especificado, no prazo máximo de vinte e quatro horas, para que o veículo seja

devidamente recolhido, atendendo-se, daí por diante, todos os trâmites previstos na

legislação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta propositura tem o objetivo de adequar os procedimentos de

fiscalização do trânsito, notadamente a atuação dos agentes credenciados para a

apreensão de veículos em blitz e outros meios de abordagem dos condutores.

Atualmente, as abordagens são realizadas em horários cada vez mais

diversificados, de uma maneira positiva, possibilitando o flagrante de irregularidades

que contribuem para o caos nas ruas, avenidas e rodovias e a tão importante ação

contra a alcoolemia nos condutores de veículos. Entretanto, um fato que vem se

repetindo com frequência é a apreensão de veículos, por inadimplência em relação a

tributos e multas infracionais, em horários inapropriados do ponto de vista da

segurança dos cidadãos cujos veículos são apreendidos. Não raramente, famílias

inteiras, inclusive com crianças, ficam à deriva nas ruas, nas altas horas da

madrugada, sem saber como se locomoverem para suas casas, exatamente por

terem os seus veículos apreendidos. Ficam, na maioria das vezes, à mercê da ação

de bandidos, engrossando as estatísticas de criminalidade em nosso Estado.

O que almejamos com esta propositura é a garantia da segurança de condutores

que não cometeram qualquer crime, estando apenas inadimplentes com suas

obrigações junto ao fisco. O próprio Código Brasileiro de Trânsito, Lei Federal nº

9.503, de 23/9/97, em seus princípios, atenta para a defesa da vida, no § 5º do art. 1º,

que estabelece o seguinte:

“Art. 1º - (...)

§ 5º - Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de

Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a

preservação da saúde e do meio-ambiente.”

Portanto, pela relevante promoção de justiça contida nos dispositivos deste projeto,

acreditamos se tratar de uma matéria merecedora da consideração do Poder

Legislativo Estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.189/2010
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Dispõe sobre a validade e a substituição de recipientes para envase de água

mineral comercializados no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O uso de recipientes plásticos retornáveis destinados ao envase e

comercialização de água mineral no Estado será limitado a três anos, atendendo a

Portaria nº 387, do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -, no que diz

respeito a recipientes de uso exclusivo e a recipientes intercambiáveis, definidos pela

norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - NBR 14222.2005.

Art. 2º - O recipiente deve apresentar, no fundo, marcação em alto ou baixo relevo

contendo no mínimo as seguintes informações:

I - Símbolo de identificação para reciclagem do material, conforme a norma da

ABNT NBR 13.230;

II - Data de fabricação do recipiente (mês e ano);

III - Nome, eventual logomarca e CNPJ do fabricante do recipiente;

IV - Número do molde ou cavidade do molde;

V - Mensagem que informe que se trata de uso exclusivo para água mineral e

potável de mesa;

VI - Prazo de validade do recipiente precedido pelo seguinte texto: “Data de

Validade da embalagem:”;

VII - Data limite de validade do recipiente, que não deverá ser superior a três anos a

partir da data de sua fabricação.

Art. 3º - O recipiente deverá ser envolto por rótulo que apresentará, no mínimo, as

seguintes informações:

I - Marca, CNPJ, endereço da empresa engarrafadora, nome e local da fonte,

número de registro da fonte, número da portaria de lavra do Ministério de Minas e

Energia, número do processo no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral,

número do registro no Ministério da Saúde;

II - Classificação da água mineral;

III - Características físico-químicas;

IV - Composição química;

V - Data do envase;
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VI - Validade da água a partir de sua data de envase.

Art. 4º - Fica proibido envasar recipientes de água mineral, com mais de dez litros,

que tenha a serigrafia estampada em outra fonte que não aquela detentora da marca

serigrafada, conforme estabelece a norma da ABNT NBR 14222.2005.

Art. 5º - A fiscalização será exercida pelos órgãos estaduais competentes para o

exercício do poder fiscalizador ou de polícia.

Art. 6º - A empresa envasadora, distribuidora ou revendedora flagrada em

descumprimento desta lei sofrerá as seguintes penalidades:

I - Advertência escrita e imediata apreensão da mercadoria;

II - Em caso de reincidência, multa de 1.000 Ufirs, bem como apreensão da

mercadoria;

III - Em caso de conduta reiterada, havendo novo flagrante, multa de 10.000 Ufirs,

apreensão da mercadoria e interdição do estabelecimento;

IV - Nos casos supramencionados caberá recurso ao órgão fiscalizador no prazo de

quinze dias a contar da autuação.

Art. 7º - A empresa que envasar recipiente que não estiver conforme as

determinações do art. 2º terá sua fonte interditada pelo prazo de trinta dias e será

multada em 20.000 Ufirs.

Art. 8º - São os seguintes os órgãos competentes para fiscalizar o cumprimento

desta lei:

I - Secretaria Estadual de Saúde;

II - Vigilância Sanitária Estadual;

III - Secretaria Estadual de Fazenda;

IV - Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

departamentos afins.

§ 1º - O poder de fiscalização poderá ser exercido com apoio de força policial

sempre que solicitado.

§ 2º - Poderá ser firmado convênio entre o Poder Executivo Estadual e os

Municípios para delegação de poderes de fiscalização.

Art. 9º - É obrigatório o uso de ozônio em todo processo produtivo de água mineral.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2010.

Doutor Viana

Justificação: Este projeto tem como objetivo regulamentar no Estado de Minas

Gerais a validade e a substituição dos recipientes para envase de água mineral.

Atualmente o mercado sofre uma distorção com o aproveitamento dos recipientes

retornáveis utilizados no envase da água.

Escondida na parte inferior dos galões de água mineral, há uma informação

importante aos consumidores: a validade do recipiente. O galão só pode ser utilizado

durante três anos. Caso contrário, o recipiente pode ocasionar danos ao consumidor,

devido à fragilidade da embalagem.

Os comerciantes que trabalham na distribuição de água mineral terão que se

adequar às novas normas estipuladas pela Portaria nº 387/2008, do Departamento

Nacional de Produção Mineral, que exige que a data limite de três anos venha

explicitada nos vasilhames de água retornáveis.

Buscamos dar segurança ao consumidor, garantindo a qualidade dos produtos

consumidos pelo cidadão mineiro, e ao empresário que se preocupa com a saúde do

consumidor e com a defesa de sua marca, garantindo a substituição do recipiente

com a sua marca no prazo de três anos.

- 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 5.357/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes, ao Subsecretário de Obras Públicas e ao Diretor-Geral do

DER-MG pedido de providências para que se determine a execução do serviço de

patrolagem no trecho da MG-314 que liga o Município de Coroaci à BR-259. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 5.358/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja fomulado

voto de congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de

Minas Gerais pelos 60 anos de sua fundação. (- À Comissão de Administração

Pública.)
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Nº 5.359/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana por sua posse como

Chefe de Estado Maior da PMMG. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.360/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Rotary Club pelas comemorações do Dia do Rotaryano,

em 23 de fevereiro, e pela presença do Rotary Club Internacional no Brasil há 87

anos. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.361/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja encaminhado ao

Reitor da Unimontes pedido de informação com vistas a que envie a esta Casa os

nomes, os endereços e os cargos dos professores designados à disposição dessa

Universidade. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.362/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Mineira do Ministério Público pela posse de sua

nova diretoria, para o biênio de 2010-2012. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.363/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais pelos

30 anos de suas atividades. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.364/2010, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Copasa-MG pela inauguração da segunda etapa da Estação

de Tratamento de Esgoto do Onça.

Nº 5.365/2010, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas

Gerais pelo transcurso do Dia do Farmacêutico.

Nº 5.366/2010, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Federação Nacional dos Farmacêuticos pela

transcurso do Dia do Farmacêutico. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 5.367/2010, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Sérgio Murillo de Andrade, Presidente da

Federação Nacional dos Jornalistas, pelo transcurso do Dia do Jornalista.

Nº 5.368/2010, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Aloísio Morais Martins, Presidente do Sindicato dos
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Jornalistas Profissionais do Estado de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia do

Jornalista.

Nº 5.369/2010, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de

Minas Gerais pelo transcurso do Dia do Jornalista. (Distribuído à Comissão de

Transporte.)

Nº 5.370/2010, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade do Município de São Paulo (SP) pelos 456

anos de sua fundação. (- À Comissão Assuntos Municipais.)

Nº 5.371/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sebastião Navarro, ex-Deputado e ex-Prefeito Municipal

de Poços de Caldas, por sua posse como Secretário de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana.

Nº 5.372/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Alberto Rodrigues, Vereador da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, por sua posse como Secretário de Estado de Esportes e da

Juventude. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.373/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Ophir Cavalcante por sua posse como Presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.374/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Antônio Jorge de Souza Matos por sua posse como

Secretário de Estado de Saúde.

Nº 5.375/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Gazzola, ex-Reitora da UFMG, por sua

posse como Secretária de Estado de Desenvolvimento Social. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.376/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 3ª Região,

ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego e ao Procurador do Trabalho

Sebastião Vieira Caixeta cópia das notas taquigráficas da 46ª Reunião Extraordinária
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da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 14/12/2009, que discutiu denúncias

de trabalho escravo no Estado, apresentadas pela Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado, e cópia dos documentos entregues por essa Federação para

providências cabíveis. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.377/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Polícia Federal no Estado pedido de providências com vistas a que

apoie as Polícias Civil e Militar do Estado na localização e no aprisionamento das

pessoas que tiveram prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado,

em razão de denúncia de violência contra famílias de trabalhadores rurais de Rio

Pardo de Minas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.378/2010, da Comissão de Cultura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Cultura pedido de providências para que sejam acatadas as

reinvindicações dos corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado apresentadas em

audiência pública desta Comissão.

Nº 5.379/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

Regional Sul - pedido de providências para que se abstenha de homologar o

licenciamento ambiental nº 24931-2008/001/2009 e o protocolo nº 423720/2009, em

tramitação nesse órgão, até que sejam debatidas as questões de interesse da

comunidade no âmbito do Poder Legislativo.

Nº 5.380/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

Regional Sul - pedido de providências para que, nos processos de licenciamento

ambiental das pequenas centrais hidrelétricas a serem instaladas na Bacia

Hidrográfica do Rio Grande, os estudos ambientais levem em consideração todas as

intervenções previstas nesse curso d’água para fins de geração de energia

hidrelétrica.

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Deputado Dilson Melo pelo brilhante trabalho desenvolvido

como Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Deputado Gustavo Corrêa pelo brilhante trabalho desenvolvido

como Secretário de Estado de Esportes e da Juventude.

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Deputado Agostinho Patrús Filho pelo brilhante trabalho

desenvolvido como Secretário de Estado de Desenvolvimento Social.

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Deputado Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva pelo

brilhante trabalho desenvolvido como Secretário de Estado de Saúde. (- Distribuídos

à Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de

Administração Pública e de Meio Ambiente (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, de Administração Pública, de Minas e Energia e de Educação, das

Bancadas do PMDB e do PT, da representação partidária do PCdoB e dos Deputados

Sávio Souza Cruz, Padre João (2), Inácio Franco (3), Mauri Torres e Gilberto Abramo.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados

desta Casa, participantes e telespectadores da TV Assembleia. Volto a esta tribuna

para o meu primeiro pronunciamento em 2010, iniciando os nossos trabalhos nesta

semana, nesta Casa. Durante todo o mês de dezembro e janeiro, estivemos

percorrendo a nossa região. Visitamos mais de 30 cidades. É com alegria que vemos

obras em andamento a serem inauguradas.

Amanhã será um dia muito feliz para a nossa região, pois receberemos o

Governador Aécio Neves acompanhado do Vice-Governador Antonio Augusto

Anastasia na cidade de Guaxupé. Inauguraremos o Aeroporto Regional de Guaxupé

com investimentos do Proaero. Realmente vale a pena ver o quanto esse aeroporto

ficou bom, e será muito importante para o desenvolvimento dessa região. Estamos

felizes em receber o nosso Governador amanhã, em Guaxupé. Logo também o

receberemos na cidade de São Sebastião do Paraíso, onde inauguraremos o Hospital
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do Coração e o Centro Olímpico. O Governador também será recebido em Passos

para inaugurarmos a tão sonhada Ponte do Rio Grande, que dará acesso à nossa

querida São João Batista do Glória. A ponte do Glória é um sonho de muitos anos, e

poucos acreditavam que um dia se tornaria realidade. São 600m de ponte e

R$31.000.000,00 gastos.

É um projeto que fará a integração dessa região, principalmente agora que o

governo federal definiu a pavimentação da 146, ligando Guaxupé a Passos, passando

por Bom Jesus da Penha e São Pedro da União, caminhando em direção a Araxá e

passando por São Roque de Minas. Viabilizamos esse tão sonhado projeto iniciado

em 2000 pelo Deputado Federal Carlos Melles, então Ministro, exatamente quando

eu era Prefeito de Jacuí. Foi, pois, iniciado no governo Fernando Henrique e agora se

tornará realidade no governo Lula.

Chegando a Guaxupé amanhã, o Governador não descerá em Juruaia, pois

provavelmente não terá tempo. Mas estamos felizes porque Juruaia e São Pedro da

União serão ligados por tão sonhada rodovia asfaltada. É a última cidade da nossa

região que conseguirá o asfalto. Nenhuma outra terá estrada de terra até a rodovia

principal. Isso é muito importante para a região. O programa Proacesso está levando

mais de 200 rodovias para o Estado. Ninguém acreditava nesse projeto de grande

êxito, grande amplitude, que gera dignidade e respeito. Nem eu acreditava que se

tornaria realidade. Também fui Prefeito de cidade pequena e sei o quanto é difícil

morar onde não há asfalto. Conseguimos nossa rodovia há 10 anos. O

desenvolvimento gerado pelo asfalto vale a pena.

Gostaríamos de falar ainda sobre novas carências: os trevos. São mais de 30

trevos perigosos em nossa região. Tenho cobrado insistentemente do Secretário de

Obras, do governo estadual e do DER. Temos a expectativa da realização desses

projetos. Depois as licitações buscarão sanear esse grande problema que são os

trevos da nossa região, nos quais a velocidade é alta em pontos perigosos, o que tem

causado vários acidentes. Isso ocorre também nos trevos das rodovias federais,

como é o caso do trevo da cidade de Botelhos. Tivemos audiência recentemente no

DNIT. Na mesma semana, houve mais um acidente fatal no trecho. Isso tem sido uma

grande preocupação.
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A situação da MG-050 continua polêmica. Cobram pedágio e, na nossa opinião, os

investimentos estão aquém das necessidades. O projeto precisa ser repensado; é

preciso buscar alternativas para colocar, no mínimo, uma terceira faixa do início ao

fim da rodovia, por onde é quase impossível trafegar em horários de trânsito intenso,

principalmente com os caminhões de carvão e cimento. Você tem de ficar atrás deles,

percorrendo vários quilômetros, colocando sua vida em risco. Estão ocorrendo muitos

acidentes graves na região. Esperamos providências do Governador, que manifestou

vontade em buscar alternativa para mudar todo este cronograma, antecipar os

investimentos que estão previstos em longo prazo, para que, no máximo em dois ou

três anos, tenhamos, se não uma rodovia duplicada, pelo menos tenha uma terceira

faixa.

Venho manifestar, mais uma vez, que somos ligados ao setor rural, conhecemos as

dificuldades dos produtores e, ao viajar nesses últimos 30 dias, percebemos a

gravidade da situação em que vivem. Sou produtor de café e sei como isso é difícil. É

preciso produzir muita quantidade, com qualidade e produtividade, mas não existe o

direito de ser remunerado. Muitas vezes nem se ganha, paga-se para produzir.

O passivo - dívidas que o produtor acumulou nos últimos 10 anos - é muito grande.

Hoje não se consegue sair se não houver ação governamental mais forte. O Ministro

da Agricultura tem sido até bastante sensível, mas tem demonstrado pouco poder de

decisão, porque, muitas vezes, depende do Banco Central, e principalmente do

Ministério da Fazenda. Não temos visto as ações se concretizarem de maneira que

tragam soluções para o produtor de café, de soja e, principalmente, de milho, que

anda muito endividado. Temos visto muitos arrendatários e proprietários perdendo a

condição de produzir, com suas terras sendo transferidas principalmente para

empresas multinacionais, que vêm produzir no seu lugar. Aí fica difícil competir.

Vemos isso com muita preocupação, principalmente nas cidades menores. O próprio

IBGE constatou que a população das cidades está diminuindo. Diminui sim, pois,

além do baixo índice de natalidade, há principalmente o êxodo rural. Como não há

espaço para trabalhar na sua cidade, a pessoa acaba indo para cidade maior. Quem

perde com isso é toda a sociedade. O produtor está produzindo no campo, mas vai

para a cidade, muitas vezes, desempregado. É humilhante ser produtor rural no
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Brasil.

Há pouco tempo, viajei para alguns países da Europa a fim de participar de

encontro internacional de café. Conhecemos o sistema da cooperativa francesa.

Vimos como os países desenvolvidos zelam e cuidam do seu produtor e como este é

respeitado, atendido e bem-cuidado, para que continue produzindo e gerando

riquezas no campo e não vá para a cidade em busca de benefícios públicos do

governo. Realmente, no Brasil, está passando da hora de o governo repensar toda

essa política na defesa do produtor rural.

Além da falta de renda e de ações que venham dar condições ao produtor, vemos

também legislações que atrapalham e dificultam sua vida. Sempre fui defensor do

meio ambiente. Pensamos que, se o proprietário de sítio ou fazenda preserva a

nascente e as margens dos rios, os topos de morros, as áreas com declividades

extremas, não faz desmatamento, preserva a mata e as árvores, melhorando o

ambiente, para que haja água de qualidade no local, todos ganham. Isso é totalmente

possível. O que não dá é existir legislação que obrigue o produtor a transformar, além

dessas reservas e áreas de proteção, o que realmente é justo, mais 20% da sua

propriedade, que na maioria das vezes é bastante produtiva, em reserva. Quem

perde não é só o produtor, que não é remunerado por isso, mas também o Município,

que diminui a produção, e a sociedade brasileira. Na verdade, deixarão áreas em que

podem produzir alimentos tão necessários para o Brasil e o mundo. Há muita gente

ainda passando fome.

O Código Florestal Brasileiro é legislação ambiental brasileira que não foi pensada

na prática, mas bastante na teoria. Na prática, é outra situação. Promovemos várias

discussões importantes na Assembleia, na nossa Comissão de Política Agropecuária

e Agroindustrial, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em razão da

sensibilidade do nosso Governador e dos seus Secretários, do Dr. José Carlos de

Carvalho, avançamos a legislação ambiental mineira. Ainda não é o suficiente nem o

ideal, mas avançamos. No entanto, é preciso avançar o Código Florestal Brasileiro.

Para isso, vários Deputados Federais - podemos citar alguns mineiros, como os

Deputados Federais Carlos Melles, Paulo Piau, Silas Brasileiro, Marcos Montes - e

mais alguns Deputados mineiros, de cujos nomes não me lembro no momento, e de
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outros Estados têm trabalhado pela remodelação no Código Florestal Brasileiro.

Depois de amanhã, na quinta-feira, em Uberaba, será realizada a audiência pública

para discutir o Código Florestal Brasileiro. É importante que nós, Deputados,

participemos para ajudar a definir metas, ações, formas que conciliem produção com

preservação - a autossustentabilidade que tanto se propaga. Sustentabilidade, no

nosso entendimento, é buscar formas que sustentem o homem e também o meio

ambiente, porque o meio ambiente está degradado, sem água de qualidade, as terras

estão erodidas, as áreas que eram matas se transformaram em desertos. No nosso

entendimento, o Brasil tem condições plenas de ter Código Florestal que permita

ocupar o máximo de áreas aptas para a agricultura preservando, ao mesmo tempo, o

máximo possível de áreas impróprias para a agricultura, mas próprias para

reflorestamento, para que haja também florestas com condições de abrigar fauna e

flora.

Vemos com bons olhos, neste momento, o grupo de Deputados e também o

Ministro da Agricultura sensíveis a esse grande problema. Vimos um Ministro do Meio

Ambiente com ações extremadas, que estavam fora da realidade, criticando de forma

que tornava quase impossível qualquer mudança. Depois de muitas discussões, hoje

já o vemos mais sensível a mudanças nesse sentido. Esperamos que se respeite a

ocupação consolidada: onde estão plantados cafezais, estão ali os eucaliptos, as

frutas, está ali a área para o produtor plantar o milho para fazer o alimento para seu

gado, para seus animais. Esperamos que essas áreas sejam realmente preservadas

para a produção, que haja também projetos de preservação que cuidem das

enxurradas da forma certa, para que as nascentes não sejam assoreadas, para que

as margens dos rios não sejam degradadas. É preciso que se respeite o meio

ambiente, mas também o direito do cidadão brasileiro, principalmente o do produtor

rural, que é talvez o autor mais importante, porque é ele quem produz alimento, e

barato, para toda a sociedade brasileira e até mundial. Precisamos respeitar o

produtor, mas é necessário também que todos respeitem o meio ambiente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

imprensa, TV Assembleia, telespectadores da TV Assembleia, público presente nas
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galerias, antes de iniciar minha fala, cumprimento o Deputado Antônio Carlos

Arantes, nosso companheiro do PSC, pelo seu pronunciamento. Ele trouxe aqui suas

preocupações e suas sugestões em relação ao novo Código Florestal Brasileiro.

Gostaríamos de registrar o empenho e o trabalho do Deputado Antônio Carlos

Arantes quando defendia aqui, de maneira bastante contundente, as relações ligadas

à atividade agropecuária. Tivemos, nesta Casa, debate intenso na revisão da lei

mineira do Código Florestal. Como ele disse, avançamos muito e agora teremos

oportunidade ímpar de aprofundar esse debate e propor sugestões, até aquelas que

foram apresentadas nesta Casa, para que nossos Deputados as levem à apreciação

do Congresso Nacional.

O Deputado Antônio Carlos Arantes nos deu a informação de que será realizada,

depois de amanhã, audiência em Uberlândia sobre a comissão criada para analisar o

Código Florestal, até com a presença provável do relator. O Deputado Paulo Piau

também estará presente. Amanhã teremos a mesma oportunidade em um encontro

que se dará, a partir das 8h30min, no auditório da CDL, em que teremos a honra de

representar o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, a seu pedido. A

esse encontro vamos levar as sugestões aqui apresentadas durante a discussão da

nossa lei mineira, esperando contribuir para que o novo Código Florestal avance e

atenda, de maneira mais transparente e eficaz, às propostas apresentadas pelo setor

produtivo. Gostaria também de me referir à nossa Copasa. Por diversas vezes,

ocupei esta tribuna para comentar a atuação positiva da Copasa no Estado. O mérito

dessa conquista é fruto de orientação empresarial socialmente comprometida da sua

direção e do trabalho competente e dedicado de seus funcionários. Aqueles que

acompanham a história do saneamento em Minas Gerais, especialmente em Belo

Horizonte, conhecem a situação de dificuldade enfrentada pela população até os

anos 70 no que se refere ao abastecimento de água e, de maneira mais forte, ao

esgotamento sanitário. De lá para cá, porém, houve uma profunda modificação no

quadro de atendimento ao povo mineiro, com a realização de grandes

empreendimentos e constante aprimoramento da qualidade dos serviços prestados,

fatores que colocam a Copasa, na atualidade, como a melhor empresa de

saneamento do País, reconhecida internacionalmente pela excelência de seus
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serviços. Hoje quero referir-me à inauguração, pelo Governador Aécio Neves, em 27

de janeiro último, das obras da segunda etapa da Estação de Tratamento do Onça -

ETE Onça - em Belo Horizonte. Essa obra, senhoras e senhores, além de contribuir

para a despoluição do Rio das Velhas e, consequentemente, do Rio São Francisco,

coloca a nossa Capital no topo da excelência entre as Capitais brasileiras no que se

refere ao esgotamento sanitário, devendo ser a primeira a ter 100% do seu esgoto

tratado. Nas duas etapas de obras, foram investidos cerca de R$175.000.000,00,

sendo esta a resposta do governo ao anseio da sociedade em ter uma melhor

qualidade de vida, com o meio ambiente preservado. De parabéns está o Governador

Aécio Neves, o Vice-Governador Anastasia, o Presidente da Copasa, Dr. Ricardo

Simões Campos, primeiro funcionário da Copasa que assumiu aquela Presidência,

recentemente, estendendo os meus cumprimentos a toda a diretoria a aos

funcionários pelas grandes conquistas como a que ora me refiro e que fazem da

nossa Copasa a melhor empresa de saneamento do País. Como ex-funcionário

daquela empresa, tive a oportunidade de participar da inauguração e vi a emoção que

tocou a todos quando o Governador Aécio Neves e o Prof. Anastasia entregaram à

população mineira essa grandiosa obra, hoje a maior estação de tratamento em nível

secundário da América Latina, orgulho de todos os mineiros.

O segundo assunto que quero abordar tem a ver com a BR-040. Como sabem, sou

Presidente da Frente Parlamentar em Prol da Duplicação da BR-040. Para ver

realizado esse sonho, a Frente Parlamentar tem-se empenhado junto aos órgãos

responsáveis, especialmente o DNIT. Com o objetivo de prestar informações,

principalmente aos interessados mais próximos - moradores dos Municípios ao longo

da BR-040 e usuários da rodovia –, procuramos mantê-los atualizados por meio de

reuniões, debates e audiências públicas, como a realizada em Conselheiro Lafaiete

em data recente.

Tivemos oportunidade de estar na próspera cidade de Lafaiete, recebendo todo o

apoio do Prefeito e ex-Deputado desta Casa, José Mílton, e contando com a

participação de Prefeitos, Vereadores e lideranças de toda a região ao longo da BR-

040. Ainda a respeito desse assunto, quero lembrar a todos que o DNIT deverá licitar,

ainda neste primeiro semestre de 2010, o projeto que prevê a duplicação de trechos
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entre o Condomínio Alphaville e Ressaquinha, atingindo principalmente as áreas

urbanas cortadas pela rodovia. São dois lotes de obras orçados em

R$350.000.000,00. Há também previsão de melhorias operacionais na rodovia, além

da restauração de diversos trechos do pavimento. Para os que sonham com esse

empreendimento, constitui fator de grande motivação a entrega ao tráfego, ainda na

primeira metade deste semestre, do novo elevado que substituirá o Viaduto Vila Rica,

que, neste mês de fevereiro, completa 53 anos de existência. Em todos esses anos,

caracterizou-se a história do velho Viaduto das Almas por trágicos acidentes, com

centenas de mortes, marcando dramaticamente a vida de inúmeras famílias. Nesse

longo período, foram muitos os urgentes apelos do povo, da imprensa e até mesmo

das autoridades pela eliminação do perigoso viaduto, que neste mês comemora o seu

último aniversário. Esse foi também o tema de diversas audiências realizadas nesta

Casa, quando, em toda oportunidade, fazíamos um apelo às autoridades

responsáveis para darem maior agilidade a essa obra, que certamente eliminará

inúmeros prováveis acidentes. Em seu lugar, passa a existir uma nova estrutura,

muito mais larga e protegida, sem a forma curva do viaduto atual, que certamente

deixará para todos, definitivamente, a tristeza amarga de sua lembrança. A propósito,

o assunto do Viaduto Vila Rica e sua tumultuada história foi objeto de um minucioso

caderno especial do jornal “Estado de Minas”, que, em 1º de fevereiro corrente,

registrou a passagem dos 53 anos do elevado com texto referente aos vários

capítulos da existência do Vila Rica. Na matéria há depoimentos de diversas pessoas

e famílias atingidas pelos desastres ali ocorridos e são informados detalhes técnicos

do novo viaduto a ser entregue brevemente. Nesta oportunidade, cumprimentamos o

“Estado de Minas” pela brilhante matéria apresentada a todos os mineiros. Agrada-

me falar aqui hoje sobre a inauguração do novo elevado. Acredito ser esse o sinal de

um novo tempo para a BR-040, mais seguro e confiável, como bem merecem os

usuários da rodovia, os moradores dos Municípios ao longo de sua extensão e o povo

de maneira geral. A nossa Frente Parlamentar em Prol da Duplicação da BR-040,

composta por mais de 60 parlamentares, está acompanhando o dia a dia e o

desenrolar de todas as atividades referentes ao processo de duplicação da BR-040,

obra que, a nosso ver, necessita urgentemente ser equacionada definitivamente.
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Registramos também o apoio que temos recebido do DNIT, principalmente da

superintendência de Minas Gerais, que nos tem prestado todo apoio e dado todas as

informações necessárias para que nós, parlamentares, com nossos Deputados

Federais, proponhamos a identificação e o comprometimento de verbas para a

implementação dos projetos executivos, para posterior licitação das obras.

Então é importante dizer que a Frente Parlamentar já tem agendado vários

encontros em nível de Estado e de União e, num processo de envolvimento da

comunidade, estão programadas várias audiências públicas em cidades ao longo da

BR-040. Como disse anteriormente, já realizamos uma audiência concorrida em

Lafaiete, onde tivemos a participação de cerca de 150 pessoas, que se inteiraram de

tudo que se refere à BR-040 e também fazendo as suas propostas. Já estamos

também programando para, no mais tardar em março, realizar uma audiência pública

em Barbacena com o mesmo objetivo, ou seja, sensibilizar, motivar e mobilizar todas

as autoridades para mantermos acesa a nossa luta pela duplicação dessa rodovia.

Acredito que todos os nossos esforços serão muito importantes no equacionamento

dessa questão. Queremos nesta oportunidade agradecer, mais uma vez, a todos os

nossos companheiros Deputados que têm participado ativamente dos nossos

trabalhos. Sabemos que essa não é uma missão fácil, ela necessita de continuidade.

Sabemos que se trata de um empreendimento de longa maturação, mas é necessário

que estejamos constantemente expondo essa questão para que não tenhamos um

período maior para o equacionamento da situação. Quero também agradecer ao

DNIT, que tem atendido a nossa Frente Parlamentar, principalmente na execução

dessas obras emergenciais. Como disse anteriormente, várias propostas já estão em

andamento e serão implementadas e licitadas em curto espaço de tempo com o

objetivo de minimizar os problemas que vêm ocorrendo na BR-040, até que haja

solução definitiva com a sua duplicação. São essas as minhas palavras, Sr.

Presidente. Agradeço a todos a atenção.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

servidores da Assembleia de Minas, amigos que nos acompanham nas galerias,

imprensa presente e famílias mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia nos
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quatro cantos do Estado. De antemão o meu cumprimento e o meu desejo de um ano

cheio de realizações, felicidade e bênçãos do nosso Deus. Gostaria de saudar a

todos os colegas, de maneira especial os que estão retornando à Casa depois de

terem ocupado de maneira nobre cargos importantes à frente das Secretarias,

desejo-lhes sucesso no ano de 2010, o que significa êxito no cumprimento do nosso

dever, do nosso papel de representantes do povo. Durante o período de recesso,

tivemos oportunidade de percorrer boa parte do Estado e assim, “in loco”, ter não

somente um contato mais próximo com o povo, como também uma avaliação mais

profunda da realidade atual de Minas Gerais e do nosso trabalho em prol do

desenvolvimento e do bem-estar de nossa população. No meu caso, como tenho a

oportunidade de estar, por meio do trabalho com a Canção Nova, Renovação

Carismática e demais movimentos, em outros Estados, essa avaliação pôde ser

comparativa entre a velocidade do nosso desenvolvimento e a qualidade de nossas

políticas públicas e as das demais unidades da Federação. Um exemplo claro e

intimamente ligado à minha atuação é o da política sobre drogas, que aqui, em Minas,

tem-se desenvolvido e realmente é uma referência para todo o Brasil, segundo

avaliação do próprio D. Irineu, Bispo de Lins, no Estado de São Paulo, e coordenador

da Pastoral da Sobriedade. Segundo ele, o Brasil precisa seguir o exemplo de Minas

Gerais quando se trata de políticas públicas sobre drogas. Visitei, nesses últimos

meses, muitas comunidades de recuperação de dependentes químicos: em Ipatinga,

Coromandel, Teófilo Otôni, Santo Antônio do Monte, Patrocínio, Paracatu, Araxá,

Conceição do Pará, Bicas e outras cidades mineiras onde temos alguma comunidade

terapêutica - quase 300 em todo o Estado. Tivemos oportunidade de acompanhar de

perto o trabalho nessas comunidades e o que é executado aqui, na Grande BH, onde

a Terra da Sobriedade e a Comunidade Reviver fazem um trabalho exemplar.

Acompanhei o sofrimento e a esperança de centenas de famílias dos quatro cantos

do Estado e vi, Sr. Presidente, que estamos no caminho certo na luta em defesa da

vida. Não obstante, reconhecemos que, a começar pelas drogas, existem muitos

desafios a serem enfrentados, com urgência e seriedade, sobretudo pelo Estado e

por esta Casa do povo. Percorrendo o Estado, fiz duas constatações importantes: a

primeira é que, apesar da crise pela qual o mundo inteiro passou e da desigualdade
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social e regional crônicas em nosso país, Minas está crescendo e se desenvolvendo

em ritmo mais acelerado do que a média nacional. As estradas melhoraram. As

condições básicas das famílias estão sendo garantidas. A mortalidade infantil caiu

21,99% entre 2004 e 2008, enfim, o governo Aécio Neves tem tido sucesso na busca

da dignidade e da qualidade de vida para os mineiros. Dizer que já alcançamos uma

situação ideal seria desconhecer as necessidades e os sofrimentos do nosso povo,

mas de que estamos melhorando a cada dia não temos dúvida.

Outra constatação muito importante, Sr. Presidente, é a da conscientização do

nosso povo. Participei de muitos encontros com a juventude, por meio da Pastoral da

Juventude ou da Renovação Carismática, e com as famílias, por meio da Pastoral

Familiar e das Oficinas de Oração e Vida, que acompanho de perto, e nesses

encontros percebi que estamos todos mais conscientizados e participativos. Como

Vice-Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa, fiquei feliz em

perceber que nossas audiências públicas e reuniões especiais com os variados

segmentos da sociedade têm surtido resultado positivo. Nosso povo está mais

envolvido, atento e informado sobre a política e, apesar de vermos tentativas por

parte de alguns que insistem no estilo clientelista, assistencialista e até coronelista de

fazer outra política, Minas tem procurado viver o lado mais nobre da política. E aqui,

Sr. Presidente, quero fazer justiça, por atuar bem junto aos movimentos sociais da

Igreja Católica, ressaltando o excelente trabalho e a fundamental participação da

CNBB nesse processo de cidadania. Aliás, na esfera federal, a CNBB tem prestado

um serviço singular ao nosso país e deveria ser mais respeitada e ouvida, pois, sendo

uma das entidades de maior credibilidade da Nação, pode muito auxiliar na

construção de uma sociedade mais justa e fraterna. É muito importante que todos nós

fiquemos atentos às orientações da CNBB, pois está claro que todas elas visam ao

bem comum e à defesa da vida e da dignidade humana. Enfim, Sr. Presidente, o

nosso povo espera que nós o representemos tanto com políticas públicas de

qualidade nas áreas da saúde, educação, transporte etc., quanto por meio de uma

conduta ética e moral que o honre e não o envergonhe. Irei, no ano de 2010, como

contribuição para esta Casa e para o nosso povo, aprofundar-me ainda mais nas

discussões que tratam da defesa da vida e da dignidade humana, na luta contra o
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aborto, contra a pedofilia e contra as drogas, norteado pela doutrina social cristã e

pelas orientações da CNBB. Ainda nos próximos dias, Sr. Presidente,

apresentaremos a esta Casa a proposta da Campanha da Fraternidade de 2010. Tal

proposta, Deputado André Quintão, vai-nos chamar a refletir sobre economia e

fraternidade. O lema, muito sério, grave e ao mesmo tempo muito importante, será:

“Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro”. Realmente, mais uma vez a CNBB

nos propõe e nos desafia a refletirmos temas fundamentais para sermos

protagonistas de um Brasil melhor e, consequentemente, levarmos essa contribuição

aos demais países que precisam da nossa ação, da nossa interferência, como o caso

da tragédia ocorrida agora no Haiti.

Portanto, gostaria de me comprometer, neste ano de 2010, com o nosso povo, que

é um povo sofrido, mas valente, digno, de fazer todo esforço para que, ao final deste

mandato, deixemos aqui uma marca positiva e, enquanto companheiros

parlamentares, deixemos uma referência desta 16ª Legislatura. Não vamos abaixar

as bandeiras que levantamos. Nas próximas oportunidades que tivermos de nos

pronunciar aqui, Sr. Presidente, falaremos direto à nossa população, porque é ela a

grande interessada nos direitos dos cidadãos, nas políticas públicas, que a têm como

alvo para melhorar as condições de vida das famílias. Sabemos que há problemas

graves para enfrentar, a começar pelas inúmeras e insistentes tendências de

atentados contra a vida, como o aborto. Sabemos que ainda no ventre da mãe já

existem vários procedimentos ou tentativas, muitas vezes pela porta dos fundos ou

pela janela. É assim que a cultura da morte é conduzida, ela não mostra a cara, mas,

por meio do plano de direitos humanos, vem com a descriminalização do aborto.

Sabemos que, se pudesse, estaria estampado qual é o grande objetivo. Existe

realmente uma cultura de morte, um planejamento nocivo à nossa nação, mas é

confiada a nós a bandeira em defesa da vida, a qual não vamos soltar em hipótese

nenhuma porque queremos defender a vida em todas as suas etapas, desde a

concepção até a morte natural. E nosso povo está conosco, está mobilizado, está

participativo, e queremos continuar essa nossa luta. Com muito prazer, concedo

aparte ao Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Prezado colega e grande amigo
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Deputado Eros Biondini, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e reafirmar

nossa convicção de que lideranças como V. Exa., além de engrandecer o Parlamento

mineiro, cumprem um papel fundamental nos tempos atuais. Não podemos, de

maneira alguma, calar-nos diante de tanta aberração que temos visto. Aberrações

mesmo, creio que esta é a palavra para representar a forma como muitas vezes

começam a banalizar determinados comportamentos contra a vida. Nem vou ater-me

ao campo da violência que nos assusta no dia a dia. É o que vemos em situações

transmitidas ao País inteiro, como recentes crimes flagrados por sistemas de

televisão, que mostram a frieza de pessoas, a banalização da vida humana. Temos

questões sérias como o aborto, a manipulação de genes, o trabalho da ciência, que

às vezes é feito sem o devido critério que deve sempre nortear as atividades

humanas, que é o critério da ética e dos valores morais, que nos diferenciam das

bestas e nos elevam, de fato, à semelhança com Deus. Não podemos jamais manter

a condição de humanos se nos descuidarmos do valor à vida, do respeito ao próximo

e, obviamente, dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, é fundamental que,

embora tenhamos de tratar de uma diversidade enorme de temas, a nossa

convivência seja não só suprapartidária, mas também de respeito e harmonia entre

as diferentes crenças; é fundamental não nos descuidarmos dos valores abordados

por V. Exa. hoje. Comungo com esses sentimentos e, além disso, estaremos sempre

juntos na luta pela defesa da vida. Muito obrigado e parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Eros Biondini - Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio. O mais

importante é proporcionarmos uma ligação cada vez maior com o nosso povo, dando-

lhe a oportunidade de estar aqui, em sua Casa, que é a Assembleia Legislativa, ou

por meio de audiências públicas que fazemos nos Municípios, a fim de promovermos

essa integração. Com a experiência política adquirida aqui, estudando, pesquisando,

aprofundando o tema das políticas públicas, podemos auxiliar a população na busca

de um rumo melhor, bem como podemos captar aquilo que é desejo dela. Termino,

Sr. Presidente, citando a frase de Martin Luther King, que dizia não temer a audácia

dos maus, mas, muito mais, a omissão daqueles que se dizem bons. Temos, sim, de

participar, de agir. Sempre que escutarmos algo negativo, devemos apresentar o

contraponto com atitudes positivas, dando a nossa contribuição, não só reclamando,
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criticando ou lamentando, mas participando, contribuindo para que esse seja um País

melhor. Temos de eliminar os riscos que correremos se não participarmos. O povo da

terra de Santa Cruz corre riscos, como os que vemos hoje por meio desse plano de

direitos humanos, já que pensam em retirar de lugares públicos sinais sagrados,

como o Crucifixo e a Bíblia. Isso é um risco. É claro que há décadas isso já vem

sendo planejado. Se ficarmos desatentos, omissos, daqui a pouco o próprio Cristo

Redentor será implodido. Então, temos de atuar de forma a construirmos a verdadeira

democracia. Muito obrigado. Feliz 2010!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

imprensa presente, telespectadores que acompanham a TV Assembleia, retorno,

hoje, à tribuna para tratar de assuntos mais relacionados à nossa agenda legislativa

neste primeiro semestre. É muito comum o tratamento generalizado por todos em

relação ao desempenho dos Poderes Legislativos no ano eleitoral. Acho que é uma

abordagem que as pessoas e a própria imprensa fazem com uma preocupação

relevante. Nosso calendário é muito intenso. Faz parte da democracia eleições

bianuais, mas não é justo que haja uma paralisação do Executivo e do Legislativo em

função das eleições. No caso da Assembleia, a Oposição, Bloco PT-PMDB-PCdoB,

fará um grande esforço para que tenhamos uma conjugação do necessário debate

político, articulações políticas e costuras pré-eleitorais, com um desempenho

legislativo à altura dos interesses e das necessidades do povo de Minas Gerais. Por

isso, desde o início, já nesta primeira semana de trabalho, a Oposição está fazendo

questão de colocar, de maneira muito clara, para o governo que o ano legislativo de

fato começa a partir do momento que o governo do Estado honrar os acordos até

aqui firmados. O Deputado Padre João, nosso Líder, mencionou a questão da

recontratação dos Agentes Penitenciários e também do cumprimento das emendas

parlamentares que beneficiam centenas de Municípios. Essas emendas foram

discutidas em 2008 e apresentadas ao Orçamento de 2009, porém, infelizmente, até

hoje não foram sequer liberadas aos Municípios. Então esse é um ponto importante

que gostaríamos de destacar. Além das emendas parlamentares, o anúncio feito pelo
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Governador preocupa-nos muito. O anúncio em si é muito positivo, pois diz que o

Estado de Minas Gerais compensaria Municípios de até 25 mil habitantes, com

parcelas que poderiam variar de R$200.000,00 a R$400.000,00, de acordo com a

população, para investimento em obra de infraestrutura. Até aí tudo bem, porque nós,

do PT, temos sempre abordado a situação dos Municípios com uma arrecadação

baixa e que muitas vezes têm de arcar com combustível da segurança pública, com

aluguel do escritório da Emater, com ações do governo do Estado que são

praticamente cofinanciadas pelos Municípios. Então é fundamental que o Estado

promova esse aporte financeiro adicional compensatório para Municípios de pequeno

porte - em torno de 500 Municípios. Isso é muito importante. Esse foi o anúncio feito

pelo Governador. Nos bastidores temos ouvido informações desencontradas sobre

como se dará o processo de liberação desses recursos. Primeiramente, esperamos

que esses recursos sejam liberados de maneira republicana. Isso significa que

Prefeituras governadas por todos os partidos, seja da Oposição, seja da Situação,

sejam contempladas. Não é justo que haja um direcionamento político eleitoral na

distribuição desses recursos; não é justo que haja a necessidade de um pré-acordo

político eleitoral para liberação desses recursos; não é justo fazer um trabalho de

aliciamento de governantes municipais em função da necessidade de investimentos e

de recursos por esses Municípios.

Não serei leviano aqui em dizer que há uma orientação do governo nesse sentido.

Não é do meu feitio esse tipo de acusação. Mas, para que não paire nenhuma dúvida

sobre a forma de acesso dos Municípios e o prazo do acesso deles aos recursos que

serão disponibilizados, é preciso transparência, critérios e formalização desses

critérios. É por isso que o Bloco PT-PMDB-PCdoB está apresentando requerimento

na Comissão de Assuntos Municipais para compreendermos a natureza desse

programa de compensação para os Municípios, até porque o consideramos programa

positivo e necessário por parte do Sr. Governador. Não queremos que boa ideia ou

que boa iniciativa do Sr. Governador seja apropriada indevidamente por interesses

político-eleitorais. Não admitiremos isso e, se esse programa resvalar para qualquer

cunho eleitoreiro, tomaremos as providências políticas e jurídicas necessárias.

Desejamos a maior transparência possível, até porque o fim último dessa iniciativa
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são os cidadãos e as cidadãs que residem em Municípios de pequeno porte, que

precisam ter suas estradas vicinais com a devida manutenção e que também

precisam reformar suas escolas, unidades de saúde municipais e equipar seus

Conselhos Tutelares, bem como fazer obras de calçamento e construir pequenas

pontes nos distritos e nas vias de acesso no meio rural. Assim parabenizamos a

iniciativa de compensar os Municípios em função das perdas oriundas da crise

econômica, como fez o Presidente Lula, por meio de critério republicano de repasse

por parcela adicional do Fundo de Participação dos Municípios, sem qualquer tipo de

apadrinhamento político-eleitoral do partido “a”, “b” ou “c” e do Deputado “a”, “b” ou

“c”. No momento em que discutimos a modernização da gestão, a efetividade e a

eficiência do funcionamento do Estado, a universalização das políticas públicas, a

adoção de critérios republicanos de acesso ao recurso público, não podemos admitir

nenhum tipo de modernização da prática política do coronelismo, da enxada, do voto

e da botina sobre nova roupagem. Faço aqui, com veemência, essa reflexão, que se

materializará numa audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais, para que

os reais objetivos, expressos pelo Sr. Governador, de acolher as justas demandas

dos Municípios prejudicados pela crise, em 2009, sejam acompanhados de uma

política de repasse clara, límpida, regular, sistemática e no prazo devido para todos

os Municípios. Não me venham com aquela história de que o Município governado

pelo PT também está sendo beneficiado. Pode, sim, estar sendo beneficiado, mas

muitas vezes beneficiado a título de acordo subliminar, de pressão por baixo dos

panos e às vezes até de coação feita por agentes nem autorizados, tenho certeza,

pelo Governador ou pelo Vice, os quais, acredito, não comungam com essa prática

política atrasada e nefasta para a afirmação de políticas públicas republicanas neste

país.

Assim como fazemos o debate sobre as emendas parlamentares, não temos

vergonha de vir aqui cobrar a efetivação dessas emendas, porque nossa atuação na

Assembleia não é pautada pelo jogo do toma lá dá cá, mas sim por princípios e

atitudes inerentes ao interesse público. A emenda parlamentar é prerrogativa do

Deputado. Ela está prevista em lei, portanto deve ser cumprida para todos,

independentemente da sua posição político-partidária. Até aqui reconheço que, até
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agora, isso vem acontecendo com respeito às bancadas. Tenho de ser justo e

sincero. A própria Comissão de Participação Popular tem, em boa medida, emendas

populares sendo executadas, algumas de maneira mais efetiva e outras com alguma

morosidade, por exemplo, a emenda popular que destina computadores e veículos

aos Municípios de Minas Gerais. A emenda foi apresentada para 2009, e não sei por

que ainda não foi executada, uma vez que o próprio Conselho dos Direitos da Criança

e do Adolescente já definiu sua aplicação. No entanto, em geral, o governo tem

cumprido as emendas da Comissão e, ainda que relativamente, as dos

parlamentares.

Então, no ano de 2008, isso ocorreu; houve esse atraso nas emendas de 2009, e

há essa nuvem, Deputado Padre João, sobre esse programa de compensação. A

melhor maneira de dissiparmos qualquer dúvida sobre a real intenção desse

programa de compensação é exatamente tornar claro os critérios de acesso para o

recebimento desse recurso. Isso para que não tenhamos problemas, como alguns

que já ocorreram em situações similares em outras áreas, quando há até conflito na

própria base do governo para acessar benefícios que deveriam ser de repasse

automático - repito, sem qualquer tipo de apadrinhamento. O papel da Assembleia

não é carimbar benefício de política pública, mas aprovar recurso, lei e orçamento

para que, dentro de critérios da necessidade do interesse público, esses Municípios

sejam beneficiados. Assim, aquele parlamentar que faz um trabalho dessa natureza,

seja ele de governo, seja de oposição, terá autoridade política para, no momento

adequado, julgar-se também partícipe e parceiro dessa iniciativa. Assim como nos

sentimos, na Oposição, no caso do Proacesso, que defendo, um programa feito com

recursos do Estado, mas também com empréstimo autorizado pela Assembleia e com

recursos da Cide, do governo federal. Então realmente é um bom programa do

governo Aécio Neves, mas não se trata apenas de carimbo. Se o asfalto chegou até

Monte Formoso, isso aconteceu porque Monte Formoso estava entre os 226

Municípios. Se chegou a Maxacali e chegará a Bertópolis, no Mucuri, ou em outras

cidades do Jequitinhonha, temos de dizer que se trata de um programa estruturador

aprovado pela Assembleia, apresentado pelo governo do Estado, cofinanciado, e que

teve o nosso apoio. E não aquela apropriação atrasada, como se o papel do
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parlamentar fosse, quase que no famoso “jeitinho” brasileiro, de passar algumas

demandas à frente de outras.

Então faço aqui esse apelo, como já o fizemos ontem ao Líder de Governo,

Deputado Mauri Torres. Vamos colocar, de maneira clara, quais são os critérios de

acesso a esse programa de compensação, porque nós defendemos esse programa,

essa iniciativa do Governador Aécio Neves. Sabemos que os Municípios merecem ter

essa compensação, mas que ela não seja objeto de nenhum tipo de aliciamento

político-eleitoral. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Esgotada a hora destinada a esta

Parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.378/2010, da

Comissão de Cultura, e 5.379 e 5.380/2010, da Comissão de Meio Ambiente.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária, em 2/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.272, 5.285 e 5.303/2009, da

Comissão de Participação Popular; de Administração Pública - aprovação, na 1ª

Reunião Ordinária, em 2/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.225/2009, do Deputado

Ademir Lucas, 5.228 e 5.251/2009, do Deputado Duarte Bechir, 5.238/2009, do

Deputado Doutor Viana, 5.248/2009, do Deputado Delvito Alves, 5.253 e 5.254/2009,

da Deputada Rosângela Reis, 5.263/2009, das Comissões de Minas e Energia e de
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Defesa do Consumidor, 5.294/2009, da Comissão de Participação Popular, 5.318 e

5.319/2009, da Comissão de Direitos Humanos, e 5.327/2009, do Deputado Leonardo

Moreira; de Minas e Energia - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 3/2/2010, do

Requerimento nº 5.314/2009, da Comissão de Meio Ambiente; e de Educação -

aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 3/2/2010, do Projeto de Lei nº 3.965/2009,

do Deputado Doutor Viana; pelas Bancadas do PT e do PMDB e pela representação

partidária do PCdoB, comunicando a constituição do Bloco PT/PMDB/PCdoB; e pelos

Deputados Padre João (2), informando sua indicação para Líder e indicando os

Deputados Adelmo Carneiro Leão e Vanderlei Miranda para Vice-Líderes do Bloco

PT/PMDB/PCdoB, Sávio Souza Cruz, informando sua indicação para Líder da

Minoria, Gilberto Abramo, informando sua desfiliação do PMDB e sua filiação ao PRB,

Inácio Franco, indicando os Deputados Wander Borges e Rômulo Veneroso para

Vice-Líderes do Bloco Parlamentar Social (Ciente. Publique-se.); e Inácio Franco (2),

indicando o Deputado Agostinho Patrús Filho para membro efetivo da Comissão de

Fiscalização Financeira, na vaga do ex-Deputado Juarez Távora; e informando sua

indicação para membro suplente da Comissão de Transporte, na vaga do ex-

Deputado Juarez Távora (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Administração Pública solicitando

à Empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. informações sobre os acordos de

compensação ambiental por ela assinados e pactuados com as Prefeituras de Além

Paraíba e Chiador e com o Ibama. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente solicitando ao Prefeito Municipal de

Bueno Brandão cópias dos Ofícios nºs 319 e 362/2009, expedidos pelo gabinete do

prefeito e anexados ao Processo nº 249931/2008/001/2009, que se encontra em

tramitação na Supram. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

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

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente solicitando ao Presidente da Câmara

Municipal de Bueno Brandão informações sobre o andamento de projeto de lei ou
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qualquer outra iniciativa do Executivo relativa às questões ambientais do Município,

bem como solicitando seja esta comissão informada se foi realizada alguma

audiência pública convocada pelo Prefeito Municipal para debater a instalação do

CGH nesse Município. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

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

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno. 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, colegas Deputados, telespectadores que

nos acompanham pela TV Assembleia, o Deputado que me antecedeu, companheiro

André Quintão, já externou a indignação do Bloco PT-PCdoB-PMDB. Antes de entrar

nesse assunto, quero agradecer a confiança e o apoio dos colegas Deputados do PT,

do PCdoB e do PMDB por me darem a missão de continuar na liderança do Bloco.

Trabalharemos unidos aos Vice-Líderes Adelmo Carneiro Leão e Vanderlei Miranda.

Todas as decisões devem ser coletivas. As nossas reuniões ocorrerão todas as

terças-feiras, de forma a termos posicionamentos unificados. Agradeço-lhes mais

uma vez e assumo o compromisso de fazer do Bloco um instrumento de garantia de

direitos ao povo mineiro. Colocaremos em primeiro lugar o interesse do povo.

Gostaríamos de falar sobre o acordo feito e não cumprido no ano passado, apesar

de os Deputados da Base de Governo dizerem o contrário. O acordo não foi

cumprido. De forma absurda e autoritária, os Agentes Penitenciários foram demitidos,

houve erro, e a injustiça não foi reparada. É por isso que nos esforçamos. Mais uma

vez, criou-se uma expectativa quando os chamaram para a requalificação, que foi

muito mais um instrumento para homologar a perseguição. Entendemos que a

liderança de uma associação se equipara à de um sindicato. Há pessoas que estão

há mais de 10 anos na direção dessas entidades e, mesmo com a requalificação, não

foram aprovadas. Algumas trabalharam como Agentes Penitenciários por 10, 12

anos, e agora sofrem perseguição porque cumprem o seu dever como líderes de uma

categoria. Não permitiram a sua recontratação, e não podemos admitir essa injustiça.

Em relação às emendas, quero destacar alguns aspectos. É importante que o

telespectador saiba que o Estado se faz presente para cobrar. É importante que o
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nosso ex-Secretário de Saúde, Marcus Pestana, esteja aqui no Plenário, visto que

tem conhecimento do trabalho secular dos hospitais filantrópicos, alguns com 100

anos, como o de Lafaiete. É um trabalho que expressa o fenômeno religioso e a

filantropia. Até pouco tempo, o amparo ao idoso era feito quase que exclusivamente

por entidades. Não havia políticas públicas. O mesmo acontecia em relação às

crianças, às creches, às Apaes. São todas entidades filantrópicas. Os Deputados são

pressionados.

A forma de ajudar é a emenda parlamentar. Temos de fazer o milagre da

multiplicação. É importante o telespectador saber do valor que o Deputado pode

distribuir por ano para todos, como entidades e Prefeituras: R$1.500.000,00. O

Presidente da entidade, seja do hospital, da creche, da Apae, do asilo ou de uma

comunidade terapêutica, tem uma despesa com a documentação. Tudo tem de ser

autenticado, como cópia de estatuto e das atas da reunião da diretoria. Além disso,

tem despesa para vir a Belo Horizonte, no mínimo, duas vezes, a fim de garantir a

documentação e assinar o convênio. Portanto, as entidades têm despesas.

Às vezes o Estado marca presença lá para exigir a adequação desses espaços

físicos. Por exemplo, como aqui é o lar dos idosos, não pode ter escada, mas, sim,

rampa, corrimão, e as portas dos banheiros têm de ser largas. A Vigilância Sanitária,

cumprindo o seu papel, que está ligado à saúde, marca presença exigindo as

adequações.

E o dinheiro? E o recurso? Às vezes fazem ameaças, como, por exemplo, fechar o

estabelecimento. É justo quando os Deputados destinam esses recursos, pois os

dirigentes dessas entidades têm despesas, seja com documentação ou combustível.

Então eles vêm com aquela expectativa de receber esses recursos. No entanto, não

são pagos. Portanto há, sim, de certa forma, perseguição.

Temos várias situações, Deputados do Bloco PT-PCdoB-PMDB, pessoas que

trabalham nas Secretarias, de carreira e bastante sérias, que se dedicam e têm

realizado muito trabalho. Quantas pessoas da Sedese trabalharam cada processo?

Isso exige muito trabalho. Cada documento é examinado minuciosamente. Há um

dispêndio de dinheiro público para chegar com esse processo do convênio pronto

para ser assinado - despesas das entidades e do serviço público. O governo não
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paga por perseguição. Disse que, para tal Deputado, isso não será pago. Isso foi dito

numa das Secretarias. Agora vem dizer que não há perseguição nem retaliação? É

isso que não admitimos. O dinheiro é público. Foi franqueado para cada Deputado,

que poderia fazer as indicações até o valor de R$1.500.000,00 para as mais diversas

entidades e Prefeituras. Não podemos permitir essa perseguição.

Por isso justificamos e esclarecemos aqui, à população mineira, a obstrução. Não

temos medo de dizer o porquê. Até pouco tempo havia um receio grande de dizer que

se estava obstruindo para exigir recursos. Temos clareza da nossa missão, que é

legislar e fiscalizar. Não abrimos mão da natureza do Poder. Estamos fazendo isso. A

própria cultura, a prática e a lei permitem o entendimento de serem feitas as

indicações também no Orçamento e o acordo de serem pagos. No entanto, não foram

pagos.

O segundo ponto sobre o qual gostaria de falar também é bastante sério. Refere-se

à redução do ICMS para os produtos da agricultura familiar. É uma vergonha. Temos

na pauta reivindicação de regime especial para diversos segmentos simplesmente

para homologar.

Já foi dado, garantido para eles, para as empresas e para uma série de setores.

Mas, para os pobres agricultores familiares, é enrolação. Há lei, decreto, resolução,

procedimento interno. No final do ano, fui à Secretaria de Fazenda, com o Líder do

Governo, para dizer que as Administrações Fazendárias - AFs - no interior não têm

essa informação. Não estão garantindo o cadastramento das entidades, dos

agricultores familiares, para que tenham a redução do ICMS de seus produtos. E o

governo do Estado continua prejudicando, arrebentando com os agricultores,

sobretudo os pequenos agricultores, os agricultores familiares. É uma vergonha essa

situação.

Vejam bem, telespectador e aqueles que nos acompanham do Plenário: há um

programa excelente do governo federal que se chama Programa de Aquisição de

Alimentos - PAA. Por meio desse programa, o governo federal compra os produtos

dos agricultores familiares, desde que estejam organizados em associação ou

cooperativa. E paga bem. Basta que a associação monte projeto e relacione os

agricultores, que devem ter a devida documentação. O agricultor precisa da
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Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é fornecida pelo sindicato dos trabalhadores

rurais ou pela Emater, e, então, deve relacionar quais produtos venderá para o

governo federal, por meio da Conab. Cada agricultor pode vender até R$4.500,00.

Suponhamos que se reuniram em cooperativa 100 agricultores. O projeto, então, tem

valor em torno de R$450.000,00. Esse valor é depositado na conta da associação. Há

produtos que têm alíquota de ICMS de 18%, alguns de 12%, e outros de 7%. O que

está hoje na lei estadual? Por meio de audiências públicas, de várias reuniões, a

alíquota deveria ser de 3% para todos. Entretanto as administrações fazendárias

continuam cobrando 18%, 12% e 7%. Então, de cada R$100.000,00, o governo do

Estado retira em torno de R$18.000,00. No exemplo que eu estava dando, de

R$450.000,00, o governo do Estado retira mais de R$80.000,00. Em vez de o

governo entrar com recurso para incentivar o agricultor familiar, ele retira dos

agricultores, dos pobres. O grande desafio do agricultor familiar não é produzir

alimento, mas comercializar. E o governo federal facilita a comercialização ao

comprar esses produtos e doar para as entidades, para creches, Apaes, asilos,

escolas. O governo federal não compra para levar para os grandes centros; esses

produtos ficam no Município. Portanto, onde não há, é preciso procurar os técnicos da

Emater para implantar o PAA.

Também não admitimos esse não cumprimento da lei, ao não se reduzir o ICMS

para 3%. A cobrança de 18%, 12% e 7% é ilegal, injusta; é roubo retirar esse dinheiro

dos pobres.

O dinheiro foi repassado pelo governo federal para a entidade ou para a

cooperativa, e o governo do Estado recolhe esses valores. Isso é um absurdo.

Fizemos a audiência pública, e houve acordo, entendimento; fui ao governo, à

Secretaria de Fazenda, mas as administrações fazendárias não estão executando

isso. Ontem mesmo várias pessoas, trabalhadores rurais, fizeram-me essa cobrança:

“Você disse que seria assim, que havia o decreto e a resolução”. Mas isso ainda não

está sendo feito, embora antes do Natal do ano passado a Secretaria de Fazenda

tenha dito que faria uma circular orientando todas as AFs do interior a acolher esse

cadastro dos agricultores. Assim, manifesto a nossa indignação diante da falta de

respeito do governo com o povo mineiro e conosco, tentando nos enganar. Muito
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obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 turno único, do Projeto de Resolução nº 2.416/2008, uma vez que permaneceu

em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a 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 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/2/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos Deputados

André Quintão, Weliton Prado e Lafayette de Andrada; aprovação - Questões de

ordem; chamada para a recomposição do número regimental; inexistência de quórum

para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Agostinho Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

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

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -
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Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - 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 -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, a leitura da ata mencionou que este

Deputado fez um pronunciamento, mas, infelizmente, até em respeito ao Regimento,

um assunto muito importante seria tratado, mas não pôde sê-lo. Em outras ocasiões,

também não pôde aqui ser abordado em função da pauta dos trabalhos, mencionada

na leitura da ata. Mas, aproveitando a presença do Deputado Mauri Torres, Líder do

Governo, muito empenhado em fazer os trabalhos desta Casa terem mais agilidade,

já que aqui representa os interesses do Governador, gostaríamos de cobrar

respeitosamente - talvez não dele, em quem sentimos empenho grande no

cumprimento dos acordos - do governo do Estado que os acordos claros,

transparentes, límpidos, que foram costurados no final do ano para aprovação de

projetos relevantes para o próprio governo do Estado, incluindo-se o Orçamento, a

revisão do PPAG, pudessem ser cumpridos. Houve uma questão muito discutida em

relação aos Agentes Penitenciários, mas esse acordo não foi cumprido. Além do

acordo, estamos preocupados com a qualidade e o funcionamento da segurança

pública em Minas Gerais. Sabemos que os Deputados, legitimamente, em sua
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relação com os Municípios, nas regiões, apresentam emendas parlamentares,

emendas que beneficiam entidades sociais, emendas voltadas para obras de

infraestrutura, para a área de esporte, da assistência social, para os Conselhos

Tutelares, emendas que discutimos em 2008 para o Orçamento de 2009. Mas já

estamos em fevereiro de 2010 e essas emendas, Deputado Padre João, Líder do

Bloco, ainda não foram pagas. Como a Assembleia pode fortalecer sua credibilidade,

sua relação com os Municípios, com a população que confia neles se sequer as

emendas apresentadas em 2008 para o Orçamento de 2009 ainda não foram pagas,

pelo menos as emendas da Oposição? Espero que não seja nenhum tipo de

retaliação, de discriminação, de descumprimento das regras republicanas, de como

um Estado moderno deve funcionar. Minas Gerais até está com um programa para

ser lançado - é importante que os Municípios saibam - que beneficiará Municípios de

5 mil a 25 mil habitantes, com recursos aprovados por esta Casa, sem distinção

partidária. Mais de 500 Municípios terão uma compensação em função da perda de

arrecadação em face da crise econômica pela ação desta Casa, pela ação do PT, do

PCdoB, do PMDB e de todos os Partidos. Queremos que todos os Municípios sejam

contemplados, não queremos que Municípios governados pelo PT sejam

discriminados. Obviamente esperamos que esse programa importante - esperamos

que seja republicano - não gere nenhum tipo de interpretação eleitoreira. Esperamos

também que as emendas que aprovamos em 2009 para 2010 sejam cumpridas no

prazo que a lei determina: até o dia 30 de junho. Já fui Líder do Bloco PT-PCdoB

quando o Deputado Mauri Torres era Presidente e o Deputado Alberto Pinto Coelho,

hoje Presidente, era Líder. Sempre tivemos aqui uma postura de cumprimento de

acordo. Acordo não se discute, cumpre-se. E não fazemos acordo para ser cumprido.

Então estamos aqui fazendo um apelo para que o governo respeite esta Casa e faça

valer os acordos já realizados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Serei breve. Sei que, do ponto de vista regimental, a

leitura da ata deve ser sucinta. Então não haveria possibilidade de, pelo período

regimental, em torno de 15 minutos, fazer a leitura de todos os pontos da ata. Mas

venho questionando, há algum tempo, que, quando se lê, por exemplo, o projeto
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número tal, o requerimento número tal, não haveria nenhum problema em fazer-se a

leitura também da ementa, para que a população que acompanha as reuniões pela

TV Assembleia tenha o direito de saber o que está sendo discutido, o que foi

discutido. Qual é o projeto? O Projeto nº 53. Mas que Projeto nº 53 é esse? O que a

PEC nº 14 e o Requerimento nº 1.945 dizem? Seria muito simples, seria necessário

apenas colocar: o requerimento que diz respeito à redução do ICMS da conta de

energia da Cemig, por exemplo. Ou: o requerimento que diz respeito à redução do

ICMS do álcool, que em Minas é de 25%. Em São Paulo, é de 12%; em Goiás, 15%.

O ICMS da conta de luz do nosso Estado é um dos mais caros do Brasil. Não custa

nada colocar ementa na frente do número. Isso poderia ser feito de forma sucinta,

seria uma forma realmente de democratizar a informação, para que as pessoas que

estão acompanhando a reunião saibam o que foi votado e discutido. A ata tem esse

objetivo. Temos a obrigação, como parlamentares, de dar publicidade, para que as

pessoas realmente tenham conhecimento do que aconteceu. No período da tarde -

isso não consta na ata - fiz um aparte ao Deputado Vanderlei Miranda, um

pronunciamento em relação ao acordo feito com os Agentes Penitenciários, que não

foi cumprido. Não foi cumprido o acordo do governo de voltar todos os Agentes, um

verdadeiro absurdo. Fiz um aparte e percebo que não consta na ata nem de forma

sucinta, e eu gostaria que nela constasse o aparte que apresentei ao pronunciamento

do Deputado Vanderlei Miranda. Também queria que constasse na ata a questão de

ordem que apresentamos no período da tarde, em relação à campanha pela redução

da tarifa de energia. Conseguimos impedir, no ano passado, o aumento do valor da

conta de água da Copasa, assim como o fim da Taxa de Incêndio e da taxa para

chamar a polícia. A próxima campanha que realizaremos refere-se ao abuso

cometido pelas empresas de telefonia no nosso Estado, um desrespeito aos

consumidores, um valor realmente muito alto. As tarifas cobradas pelas companhias

de telefone no nosso país são as mais caras do mundo: cinco ou seis vezes a mais

do que o cobrado nos países desenvolvidos. Lá o serviço é de qualidade; aqui,

desculpem a palavra, é uma porcaria. Há cobranças indevidas, a portabilidade não

funciona, o serviço de “telemarketing” é ruim. Vamos levantar uma série de

problemas, entrar na Justiça e denunciar as companhias de telefone. A questão da
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assinatura básica, em que o cidadão tem de pagar todo mês R$46,00, é outra

cobrança indevida, não pode acontecer. Para que existiu essa contribuição? Para

fazer a expansão das redes. Mas, se elas estão todas prontas, para que continuar

cobrando? Temos hoje 56 milhões de linhas de telefone fixo no País e apenas 40

milhões estão em funcionamento. As pessoas estão deixando de utilizar o telefone

fixo e optando pelo pré-pago, porque não querem ser obrigadas a pagar pelo que não

está sendo utilizado. É muito injusto. São 200 minutos, mas não serve para

interurbano, para celular. Porém, mesmo não se utilizando, permanece a obrigação

de pagar os R$46,00. É uma cobrança totalmente indevida. Faremos uma grande

campanha em toda Minas Gerais, até já apresentamos o projeto na Casa. Ficam aqui

as nossas ponderações, entre elas a possibilidade de fazer alterações no processo

regimental, no que diz respeito à leitura da ata. Vou insistir na alteração dos

procedimentos, a fim de que, quando for feita a leitura da ata e se anunciar o número

do projeto, indique-se também a ementa, informando de que matéria se trata. No

caso de requerimento, que se indique o número e o seu teor, para as pessoas terem

conhecimento do que estamos discutindo na Casa. Quero deixar essas ponderações,

na linha do que foi citado pelos Deputados anteriormente, inclusive a fala, que consta

na ata, de que a palavra dada tem de ser cumprida. Se o governo fez um acordo, tem

de cumprir o que prometeu. Vamos cobrar que todos os Agentes Penitenciários

tenham seus direitos resguardados e voltem ao trabalho, pois já foram muito

humilhados pelo governo e tratados de forma injusta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Apenas queria reforçar que, de acordo com o

nosso Regimento, a ata lida é apenas um extrato, um resumo. O inteiro teor da ata,

de forma minuciosa, com as notas taquigráficas, é publicado todos os dias no “Minas

Gerais”. Um esclarecimento importante deve ser feito aqui. Vários Deputados falaram

da tribuna que o governo não estaria cumprindo o acordo. Absolutamente. Todos os

acordos firmados no final do ano estão sendo cumpridos. Sobre a questão dos

recursos do orçamento, das emendas apresentadas pelos Deputados, é preciso

lembrar que 2009 foi o ano da crise e que o Estado de Minas foi um dos mais

afetados no Brasil. A recuperação econômica começou a se dar a partir do final de
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outubro. Desse modo, o governo de Minas começou a execução orçamentária, a

liberação das emendas só a partir de novembro e dezembro, e isso ainda está

acontecendo. Até o final de dezembro, absolutamente todas as emendas foram

empenhadas e estão começando a serem pagas. Mas é um trâmite burocrático. Cada

Secretaria tem de analisar seus convênios, e todos serão pagos, como vem

ocorrendo. Não foram pagos todos ainda, mas estão sendo pagos. Nos próximos 15

ou 20 dias, todos esses de 2009 serão pagos. Com referência aos Agentes

Penitenciários, é importante dizer que foram firmados acordos no final do ano

passado, que serão cumpridos. O Secretário de Governo estará reunido amanhã com

o Diretor de Divisão Prisional da Secretaria de Defesa Social, e tudo o que foi

acordado será efetivamente cumprido.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo

retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questões de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, verificando a inexistência de

quórum para continuação da discussão, solicito o encerramento, de plano, da

reunião.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, tendo em vista a importância dos projetos

que tratam da ratificação de regime especial, solicito a recomposição do 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 14 Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de amanhã, dia 3, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-

se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª
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SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2009

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Ronaldo Magalhães e Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Tiago Ulisses,

por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à realização de

debate público sobre o tema Pequenas Centrais Hidrelétricas: como conciliar

interesses. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

seguintes expositores: Srs. Sérgio Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento

Econômico; Hamilton Moss de Souza, Diretor do Departamento de Desenvolvimento

Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do

Ministério de Minas e Energia; José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da

Fundação Estadual de Meio Ambiente; Waldir Salvador, Superintendente da

Associação Mineira de Municípios; e Fábio Sales Dias, Diretor Executivo da

Associação Brasileira dos Pequenos e Médios Produtores de Energia Elétrica; e os

seguintes debatedores: Srs. Raimundo Menezes de Carvalho Filho, Prefeito Municipal

de Ferros; Luciano Badini, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça; Geraldo Lúcio Tiago Filho, Secretário

Executivo do Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas da

Universidade Federal de Itajubá; e a Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente

Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, 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 e comentários. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e demais participantes,

agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão

para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Gustavo Valadares.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

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 matéria constante na pauta e a discutir e

votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projeto de Lei nº 4.059/2009, cuja relatoria avoca para si; 4.060/2009 (Deputado

Delvito Alves); 4.061/2009 (Deputado Sebastião Costa); 4.063/2009 (Deputado

Gilberto Abramo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. São convertidos em diligência ao Detran-MG o Projeto de Lei nº 4.028/2009

(Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.037/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães); e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito

Municipal de Monte Alegre de Minas o Projeto de Lei nº 4.047/2009 (Deputado Chico

Uejo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs

4.040, 4.043 e 4.054/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães, os dois últimos em virtude

de redistribuição); 4.042, 4.048 e 4.051/2009 (Deputado Chico Uejo, este último em

virtude de redistribuição); 4.044 e 4.053/2009, este com a Emenda nº 1 (Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 4.046, 4.049 e 4.055/2009 (Deputado Sebastião Costa, os dois

últimos em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos que solicitam sejam

baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.035, 4.050 e 4.056/2009.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Chico Uejo - Delvito Alves -

Sebastião Costa.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Rômulo Veneroso, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

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

correspondência: Ofícios dos Srs. Renan Pereira, Presidente da Câmara Municipal de

Teófilo Otôni, encaminhando documentos contendo solicitações dos comerciantes

locais e dos policiais civis lotados no 15º Departamento de Polícia Civil; Paulo

Alkmim, Ouvidor de Polícia, encaminhando cópia das denúncias nºs 22.804 e 22.829,

para conhecimento e adoção de medidas legais cabíveis, em que são narrados fatos

com possível envolvimento de policiais civis lotados na Delegacia de Polícia de

Cambuí e de Campo Florido, respectivamente, e da denúncia nº 22.774, sobre

possível envolvimento de Delegados de Polícia lotados nas Delegacias de Poços de

Caldas e Andradas; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de

Minas Gerais, agradecendo o reconhecimento da Polícia Civil e do profissionalismo

dos policiais, homenageados por esta Casa, que esclareceram o homicídio do ex-

Presidente da Câmara Municipal de São João de Manhuaçu; do Padre José Neiva
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Neto, encaminhando documentos sobre o atentado sofrido por ele em 12/2/2008;

denúncia recebida através do “Fale com a Assembleia” de agressões sofridas por

uma presidiária na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil

de Minas Gerais, e Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque Silva, Presidente da

Comissão Disciplinar e de Controle do Sistema Carcerário, do Conselho Nacional do

Ministério Público (3/12/2009); da Sra. Fabiana de Lima Leite, Superintendente de

Prevenção à Criminalidade; e do Sr. Cássio Antônio Ferreira Soares, Subsecretário

de Inovação e Logística (12/12/2009). O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de

Lei nºs 4.032/2009 no 1º turno (Deputada Maria Tereza Lara), e 900/2007, no 2º turno

(Deputado Tenente Lúcio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 900/2007 (relator: 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. Após discussão

e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.955/2009, que recebeu

parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 5.131, 5.136, 5.148, 5.180, 5.181, 5.182, 5.183,

5.184, 5.185 e 5.187/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Rômulo Veneroso (3), em que solicitam

seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para

implantar o Centro Integrado do Adolescente com plantão interinstitucional, conforme

preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; seja encaminhado à

Ouvidoria do Sistema Prisional e à Subsecretaria de Administração Prisional pedido

de providências para apurar denúncias de que uma interna do Hospital Jorge Vaz

estaria com hematomas resultantes de espancamento praticado, supostamente, por
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uma Agente Penitenciária; e seja realizada reunião de audiência pública para

apresentar as políticas públicas de prevenção à violência e à criminalidade aos

Municípios que ainda não as desenvolveram e incentivar a implantação de medidas

de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Gláucia Brandão.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 15h24min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e

votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei

nº 4.024/2009, em turno único, para o qual designou como relator o 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.619/2008 (relator: Deputado

Carlos Gomes); pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Resolução nºs

3.970/2009 (relator: Deputado Chico Uejo) e 4.004/2009 (relator: Deputado Vanderlei

Jangrossi); pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 630/2007, na forma do

vencido no 1º turno (relator: Deputado Carlos Gomes); pela aprovação do Projeto de

Lei nº 765/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 que apresenta (relator: Deputado Antônio
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Carlos Arantes, redistribuído). 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 3.701, 3.933, 3.936 e 3.961/2009, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 5.171/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento dos Deputados Vanderlei Jangrossi, Antônio

Carlos Arantes e Carlos Gomes em que solicitam seja realizada audiência pública

para debater a ocorrência da mosca hematófaga nas áreas de produção de gado de

corte em Minas Gerais, os riscos dessa praga para o agronegócio mineiro e sua

ocorrência em Estados vizinhos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes - Chico Uejo.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz, Deiró

Marra e Carlin Moura, 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 Carlin Moura, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão, comunica o

recebimento do documento sistematizado pela Comissão de Representação do

“Fórum Técnico Plano Decenal de Educação em Minas Gerais: Desafios da Política

Educacional” e determina a anexação do referido documento aos anais da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto
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de Lei nº 2.215/2008 é retirado de pauta por determinação do Presidente da

Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.662/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Ruy Muniz). Registra-se a presença da Deputada Gláucia Brandão. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.846/2009

com a Emenda nº 1 e 3.848/2009, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.050, 5.096, 5.097, 5.115, 5.116, 5.135, 5.140, 5.141, 5.152, 5.172 e 5.173/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.125/2008, 3.379, 3.673, 3.766,

3.770, 3.772, 3.780, 3.796 e 3.806/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Carlin Moura e Padre João em que solicitam seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão pedido de providências para que, a partir de 2010, os recursos da

alimentação escolar, na forma da Lei Federal nº 11.947/2009, sejam

operacionalizados diretamente entre o Estado e as Escolas Famílias Agrícolas, e não

mais entre as Escolas e os Municípios; em que solicitam seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, pedido de providências pela elaboração de um documento normativo, a ser

encaminhado aos gestores públicos municipais, disciplinando a aplicação dos

recursos da alimentação escolar, incluindo as Escolas Famílias Agrícolas; em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências pela inclusão das Escolas

Famílias Agrícolas nos programas estaduais de profissionalização de jovens; em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para que, nos próximos
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anos, o cadastro do censo escolar das Escolas Famílias Agrícolas seja executado

pelo Estado e não pelos Municípios; Carlin Moura em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para garantir o ensino

médio nos 16 Municípios onde este não é oferecido, conforme consta do estudo

efetuado pelo Ipea, intitulado "Presença do Estado no Brasil: Federação, suas

Unidades e Municipalidades", divulgado em 15/12/2009. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Deiró Marra, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Doutor Ronaldo, Wander Borges e Almir Paraca, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Domingos Sávio, Jayro Lessa, Braulio Braz

e Lafayette de Andrada. 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 debater, em audiência pública, o "III Diagnóstico Defensorias Públicas no Brasil",

elaborado pela Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Deputada Cecília

Ferramenta, justificando sua ausência nesta reunião, e da Sra. Luciana Ferreira

Mendonça, Prefeita Municipal de Três Pontas, informando que a IV Conferência

Municipal das Cidades desse Município foi realizada em 27/11/2009, e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, e

Waldetaro Vitorino Dias, da Comunidade Católica do Vale do Aço, Diocese Itabira-



____________________________________________________________________________
238

Coronel Fabriciano (4/12/2009); da Sra. Cristiane Martins Duarte Carvalhaes,

Delegada Especializada de Homicídios de Contagem, e do Sr. Marcelo Oliveira

Costa, Promotor de Justiça (12/12/2009). A Presidência acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 3.858/2009, no 1º turno, do qual designou como relatora a Deputada

Cecília Ferramenta. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Paulo

Guedes, que assume a Presidência e interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado; André

Luís Machado de Castro, Presidente da Associação Nacional dos Defensores

Públicos; e Felipe Augusto Cardoso Soledade, Presidente da Associação dos

Defensores Públicos de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.118, 5.129, 5.157, 5.158, 5.163 e 5.165 a 5.200/2009. 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 Gláucia Brandão e Dalmo Ribeiro Silva em

que solicitam sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião ao

Presidente desta Assembleia Legislativa e ao Vice-Governador do Estado, para

conhecimento e providências; Doutor Ronaldo, Paulo Guedes e Almir Paraca (2) em

que solicitam seja realizada audiência pública com a finalidade de, com base nos

dados apresentados nesta reunião, debater a situação institucional da Defensoria

Pública do Estado, com a presença dos gestores das Secretarias de Estado de

Governo, de Planejamento e Gestão e de Defesa Social; e seja realizada visita à

Coordenadora do núcleo da Defensoria Pública especializado em urgências criminais,

com o objetivo de conhecer as instalações desse órgão, verificar a demanda pelo

serviço por ele oferecido e identificar seu público-alvo; Cecília Ferramenta, Doutor
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Ronaldo, Paulo Guedes e Almir Paraca em que solicitam seja realizada visita ao

Presidente do Tribunal de Justiça e ao Procurador-Geral de Justiça com a finalidade

de apresentar o "III Diagnóstico das Defensorias Públicas no Brasil". Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos

convidados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Doutor Ronaldo - Wander Borges.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Vanderlei Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.855/2009 (Deputada Gláucia Brandão), no 1º turno; 4.008/2009

(Deputado Vanderlei Jangrossi) e 4.031/2009 (Deputado Getúlio Neiva), em turno

único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

3.855/2009 é retirado de pauta a requerimento do Deputado Getúlio Neiva. 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, os Projetos de Lei nºs 3.944 e 3.947/2009. Submetido a

votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento nº 5.175/2009. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.781/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
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aprovado requerimento da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Carlin Moura,

Paulo Guedes, Eros Biondini em que solicitam seja encaminhada ao Secretário de

Estado da Cultura, Paulo Brant, pedido de providências para que se acatem as

reinvindicações dos corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado apresentadas na

audiência pública realizada em 10/12/2009, nesta 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, 3 de fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Adalclever Lopes - Domingos Sávio.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2009

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura

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

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

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: oficios dos Srs. Michel Temer,

Presidente da Câmara dos Deputados, Paulo Brum Ferreira, Assessor Especial do

Ministro da Cultura, e Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário Extraordinário para

Assuntos de Reforma Agrária e Diretor-Geral em exercício do Iter-MG, publicados no

“Diário do Legislativo” em 12/12/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2010.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite - Duarte Bechir.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise,

Braulio Braz (por indicação da Liderança do BSD) e Tiago Ulisses (substituindo o

Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a 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. São aprovados os Pareceres

de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.263 e 3.411/2009. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado Célio

Moreira em que solicita seja encaminhado à Copasa - MG pedido de informações

sobre o abandono e sobre a data de retomada das obras de canalização de água

potável em São Gonçalo do Rio das Pedras, Distrito do Município do Serro. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2009

Às 15h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Lafayette de Andrada, Mauri Torres 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 Lafayette de Andrada, 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
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reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e suspende a

reunião. São retomados os trabalhos com a presença dos Deputados Lafayette de

Andrada, Antônio Júlio e Zé Maia (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por

indicação da Liderança do BSD). O Presidente, Deputado Lafayette de Andrada,

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designa os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.809/2008 (Deputado Zé Maia); 3.321, 3.938,

3.971 e 3.975/2009 (Deputado Antônio Júlio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.809, 3.321,

3.938, 3.971, 3.975/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Dimas Fabiano.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.870/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo dar a denominação de Escola Estadual Narcisa das Chagas Pacheco, de

ensino fundamental, à Escola Estadual de Sambaíba, localizada no Distrito de Brejo

do Amparo, no Município de Januária.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.870/2008 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Narcisa das Chagas Pacheco à Escola Estadual de Sambaíba, de ensino

fundamental, localizada no Distrito de Brejo do Amparo, no Município de Januária.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe

faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

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

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

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

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

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

competência do Legislativo dispor sobre a matéria e a escolha deve recair em nome

de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes

serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro desta Casa.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, para a correta identificação da homenageada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 2.870/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se o nome “Narcisa das Chagas Pacheco” por “Narciza das Chagas

Santos Pacheco”.
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Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.403/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação de João da Costa Mafra ao trecho que liga o Município de Imbé de

Minas ao entroncamento com a BR-116.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 5/6/2009, 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 23/6/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.403/2009 tem por finalidade dar a denominação de João da

Costa Mafra ao trecho que liga o Município de Imbé de Minas à BR-116, no

entroncamento de Ubaporanga.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão listadas no art. 22 e as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com relação ao Estado

membro, o § 1° do art. 25 faculta-lhe tratar das ma térias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a



____________________________________________________________________________
245

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

exame por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

se manifestou, por meio da nota técnica datada de 14/8/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o trecho não tem denominação

oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1 no final deste parecer, a qual

dá nova redação ao “caput” do art. 1o e acrescenta parágrafo único a esse dispositivo,

com o objetivo de designar corretamente o trecho a ser denominado e esclarecer o

fato de fazer ele parte do Proacesso.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.403/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominada João da Costa Mafra a rodovia que liga o Município de

Imbé de Minas ao entroncamento com a Rodovia BR-116.

Parágrafo único - O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.645/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Educação e Saúde - CES -, com sede no Município de

Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009 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 3.645/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Educação e Saúde - CES -, 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, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 1º/10/2009), o

art. 28 determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão

inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação e vantagens; e o art. 32 dispõe que, no caso de dissolução,

os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere, com personalidade

jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.645/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.755/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar a

denominação de Professor Hugo Werneck ao edifício destinado ao Ministério Público

do Estado de Minas Gerais, situado no Município de Montes Claros.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/9/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

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 6/10/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Procurador Geral de Justiça, a fim de obter informações sobre o referido imóvel. De

posse da resposta, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.755/2009 tem por finalidade dar a denominação de Professor

Hugo Werneck ao edifício destinado ao Ministério Público do Estado, situado no

Município de Montes Claros.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município estão previstas no

art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse

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

peculiaridades. Ao Estado membro cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de
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disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que fixa as

condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser da competência

do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu a matéria em tela 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 por membro deste Parlamento.

Ressalte-se que o Procurador-Geral Adjunto Administrativo, por meio do Ofício nº

3.768/2009, de 26/11/2009, informou que não há no Município de Montes Claros

prédio público estadual com a denominação pretendida.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.755/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.939/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro João XXIII, com sede no

Município de Muriaé.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/11/2009 e distribuída às Comissões de

Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, a matéria 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 3.939/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro João XXIII, com sede no Município de Muriaé.
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Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 49 do seu estatuto prevê que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

similar, com finalidades não econômicas e detentora do título de utilidade pública

federal, estadual ou municipal; e o art. 51 (ver alteração realizada em 23/11/2009)

dispõe que todos os cargos diretivos e consultivos da Associação não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.939/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Delvito Alves - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.022/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Núcleo Comunitário dos Amigos de Rio Espera -

Nucare -, com sede no Município de Rio Espera.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.022/2009 pretende declarar de utilidade pública o Núcleo

Comunitário dos Amigos de Rio Espera - Nucare -, com sede no Município de Rio
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Espera.

Entidade sem fins econômicos, o Nucare tem por finalidade promover o

desenvolvimento comunitário, por meio de empreendimentos de retorno econômico e

da realização de obras e melhoramentos, incentivar o convívio saudável entre os

habitantes da região e proporcionar à comunidade atividades culturais e desportivas.

Além disso, realiza obras assistenciais, como a doação de cestas básicas,

medicamentos, cobertores e agasalhos a pessoas carentes e desenvolve ações

voltadas para o segmento da terceira idade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.022/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.024/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Região da

Avantiguara, com sede no Município de Canápolis.

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 4.024/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares da Região da Avantiguara, com sede no Município de

Canápolis, que tem como finalidade primordial defender os interesses econômicos e

sociais desse segmento.

Nesse sentido, organiza a produção e a comercialização de seus produtos, presta

assistência técnica e viabiliza recursos para o desenvolvimento da pequena
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propriedade, estimula o aprimoramento cultural e a integração das comunidades

rurais e promove o intercâmbio de experiências na área da agricultura. Além disso,

presta serviços de assistência médica, odontológica, recreativa e educacional, por

meio de convênios com entidades públicas e profissionais qualificados.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.024/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.043/2009

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 Associação Comunitária Jesus é a Esperança,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.043/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Jesus é a Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade sem fins lucrativos, cuja finalidade consiste em oferecer melhores condições

de vida à população.

Funcionando também como polo de integração, estabelece permanente diálogo

com a área pública e a iniciativa privada, objetivando o diagnóstico das demandas e

necessidades da comunidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.043/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.044/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Médica de Alfenas - AMA -, com sede nesse Município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.044/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Médica de Alfenas - AMA -, com sede nesse Município, entidade sem fins lucrativos,

fundada em 1956, que tem como finalidade precípua contribuir para a solução dos

problemas de saúde pública.

Para a consecução de seu propósito, a entidade promove iniciativas cultural, social

e econômica, bem como ética, técnica e científica da medicina, realiza estudos na

área médica, contribui para a solução de problemas de saúde pública e fomenta a

união da classe médica.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.044/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Fawim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.048/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Frei Cézar, com

sede no Município de Mantena.

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 4.048/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Frei Cézar, com sede no Município de

Mantena, entidade sem fins econômicos, que tem por escopo congregar pessoas

interessadas em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta projetos comunitários

voltados para a realização de cursos profissionalizantes, presta atendimento às

famílias carentes e cobra das autoridades públicas melhoria do ensino escolar,

atendimento médico, farmacêutico, hospitalar e os direitos sociais garantidos

constitucionalmente, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida dessa

comunidade.

Diante da relevância de seu trabalho, julgamos oportuno e meritório conceder-lhe o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.048/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.054/2009

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 entidade Projeto Assistencial Beneficente Crescer, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.054/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Projeto Assistencial Beneficente Crescer, com sede no Município de Belo

Horizonte, sem fins econômicos e de caráter assistencial, que tem por escopo

organizar os moradores de sua área de abrangência para lutarem em defesa de seus

direitos.

Com esse propósito, incentiva as atividades de inclusão social e formação da

cidadania, promove a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e o

desenvolvimento sustentável e propicia às crianças, adolescentes e adultos reforço

escolar, creche, pré-escola e ensino fundamental. Além disso, realiza tarefas para a

integração da comunidade em grupos de convivência em torno de projetos nas áreas

educativa, artística, esportiva e cultural.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.054/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.055/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Municipal de Assistência Social de Rosário da Limeira,

com sede no Município de Rosário da Limeira.

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 4.055/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Municipal de Assistência Social de Rosário da Limeira, com sede no Município de

Rosário da Limeira, entidade sem fins lucrativos, de caráter social e assistencial, que

tem como objetivo contribuir para o fomento e a racionalização das explorações

agropecuárias, bem como aprimorar as condições de vida de seus associados.

Para a consecução de seus objetivos, desenvolve atividades para melhorar as

condições sociais e econômicas da comunidade e promove, de forma coletiva ou

isoladamente, a compra de insumos básicos, bens de consumo em geral e gêneros

de primeira necessidade.

Considerando-se a importância de suas ações, acreditamos ser a Associação

Municipal de Assistência Social de Rosário da Limeira merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.055/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010 .

Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.069/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 441/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Escola

Estadual Maria Zeli Diniz Fonseca à escola estadual localizada no Município de Nova

Serrana.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.069/2009 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Maria Zeli Diniz Fonseca à escola estadual localizada na Avenida Coronel

Pacífico Pinto, no Município de Nova Serrana.

Esclarece o autor da matéria que essa proposta resulta de pedido formulado pelo

colegiado escolar do referido educandário, o qual, em reunião realizada em

22/9/2009, homologou a indicação do nome de Maria Zeli Diniz Fonseca para

denominar aquele próprio estadual.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

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

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

peculiaridades. Com relação ao Estado membro, a regra básica está consagrada no §

1° do art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

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

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

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha do homenageado deve recair em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo pertinente a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei n° 4.069/2009.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.490/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Barbacena, o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2008 e encaminhada

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 2/7/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, proprietária do referido bem, a fim

de que se manifestasse sobre a alienação pretendida e ao autor para que

apresentasse o memorial descritivo da área a ser doada.

Atendidas as solicitações, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.490/2008 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar à Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac -, com sede no Município Barbacena, um terreno com área de

61.000m², localizado nesse Município, junto ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de

Barbacena e registrado sob o nº 19101, a fls. 160v do Livro A-17, no Cartório Jero

Oliva de Registro de Pessoas Jurídicas, em Belo Horizonte.

Inicialmente, cabe ressaltar que a autorização desta Assembleia Legislativa deve

ser dada à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, proprietária

do imóvel.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,
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que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio, o

que, de acordo com o § 5º desse dispositivo, também se aplica às autarquias e

fundações públicas.

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

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

contratos da administração pública, no seu art. 17, impõe a necessidade dessa

autorização para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e

fundacionais, além da existência de interesse público devidamente justificado.

A Fhemig, por meio dos Ofícios nºs 488/2009 e 781/2009, manifestou-se de forma

favorável à doação do imóvel ao Estado de Minas Gerais, para que, após sua

vinculação à Secretaria de Estado de Defesa Social, possa ser utilizado pela Apac de

Barbacena, para a construção de seu Centro de Reintegração Social – CRS.

Com essa alteração, o projeto de lei em análise atende plenamente ao interesse

daquela comunidade, uma vez que as instalações do referido Centro serão utilizadas

para o desenvolvimento de programas voltados à reintegração dos condenados na

vida em sociedade.

Ressalte-se que a proprietária do imóvel solicitou, ainda, correção de dado

cadastral e alteração no art. 2º da proposição, a fim de prever a reversão do bem ao

patrimônio da Fhemig se, no prazo de três anos, contados do registro da escritura

pública de doação, não for utilizado com a finalidade estipulada.

Com o objetivo de atender a essas solicitações, apresentamos o Substitutivo nº 1,

ao final deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.490/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig – a doar ao

Estado o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -

autorizada a doar ao Estado imóvel com área de 61.000m² (sessenta e um mil metros
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quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de área

maior, situado no lugar denominado Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, no

Município de Barbacena, matriculado sob o nº 36.036, a fls. 60 do Livro 3-AN, no

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo destina-se à

construção do Centro de Reintegração Social - CRS - da Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apac - de Barbacena.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio da

Fhemig se, findo o prazo de três anos contados do registro da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº ... , de ... de ... de 2010)

A parte do imóvel a ser doada tem início no perímetro do vértice 142, de

coordenadas N 7654352,949m e E 624931,949m; desse, segue confrontando com o

Batalhão da Polícia Militar - PMMG - com os seguintes azimutes e distâncias:

201°43’75” e 195,246m até o vértice 143, de coorden adas N 7654171,581m e E

624724,252m; deste segue confrontando com Arlindo Muniz, com os seguintes

azimutes e distâncias: 335°39’19” e 210,341m até o vértice 144, de coordenadas N

7654191,370m e E 624637,544m; 313°59’48” e 127,564m  até o vértice 66, de

coordenadas N 7654279,979m e E 624545,777m; deste, segue confrontando com

área livre - Fhemig -, com os seguintes azimutes e distâncias: 79°17’59” e 393,006m

até o vértice 142, ponto inicial da descrição deste perímetro, totalizando uma área de

61.000m² (sessenta e um mil metros quadrados).

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.518/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo
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autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2009, 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 11/8/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretária

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

alienação pretendida; e ao autor, para que apresentasse o memorial descritivo

identificando a parte do imóvel a ser doada.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.518/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São Geraldo do Baixio uma área de 8.786,46m², a ser desmembrada de

imóvel com 12.000m², situado nesse Município, e registrado sob o nº 234, a fls. 51 do

Livro 4-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1950, por doação do

Município de Galiléia, para a construção de uma escola rural. Como a Escola

Estadual de São Geraldo do Baixio, edificada no local, ocupa apenas parte de sua

área, a administração municipal pretende obter o domínio da parte ociosa para ali

desenvolver projetos de educação, cultura, esporte e lazer para a comunidade local.

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.

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

à construção de espaço público de lazer, o que vem ao encontro do interesse da

comunidade do referido Município.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser
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revestido de garantia, que, neste caso, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no termo avençado, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares,

órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação, por meio do Ofício nº

1.490/2009, se posicionou favoravelmente à transferência de domínio, desde que a

área seja de 8.471,85m2, solicitando a revogação de posicionamento emitido

anteriormente. De acordo com o parecer exarado pelo órgão, a Escola Estadual de

São Geraldo do Baixio ocupa, atualmente, uma área edificada de 2.534,48m2, com 10

salas de aula e dependências, nas modalidades ensino fundamental anos finais e

ensino médio. Informa, ainda, que, preservada uma área de 993,67m2 para

construção de uma quadra para a escola, os restantes 8.471,85m2 podem ser doados

ao Município.

Diante dessas informações, apresentamos o Substitutivo no 1 no final deste

parecer, para acolher a sugestão da Secretaria de Estado de Educação, assim como

acrescentar o memorial descritivo identificando corretamente a área a ser doada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.518/2009 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Geraldo do

Baixio uma área de 8.471,85m² (oito mil quatrocentos e setenta e um vírgula oitenta e

cinco metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser

desmembrada de imóvel com área de 12.000m² (doze mil metros quadrados), situado

naquele Município, registrado sob o n° 234, a fls. 51 do Livro 4-B, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

construção de área pública de lazer.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: confronta pela frente, 20,24m

(vinte vírgula vinte e quatro metros) com José de Souza, 8,00m (oito metros), em

transversal, com Rua José Olímpio e 44,02m (quarenta e quatro vírgula zero dois

metros) com a Escola Estadual de São Geraldo do Baixio; pelo lado direito, 26,65m

(vinte e seis vírgula sessenta e cinco metros) com terreno do Estado de Minas Gerais;

pelo lado esquerdo, 24,49m (vinte e quatro vírgula quarenta e nove metros) com a

Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixio e 36,01m (trinta e seis vírgula zero um

metros) com Maria Lima de Souza; e pelos fundos, 63,76m (sessenta e três vírgula

setenta e seis metros) com Maria Lima de Souza.

A área complementar a ser doada tem a seguinte descrição: confronta pela frente,

50,00m (cinquenta metros) com Rua Santa Luzia; pelo lado direito, 68,00m (sessenta

e oito metros) com a Escola Estadual de São Geraldo do Baixio, 8,00m (oito metros),

em transversal, com a Rua José Olímpio e 24,74m (vinte e quatro vírgula setenta e

quatro metros) com terreno do Estado de Minas Gerais; pelo lado esquerdo, 70,00m

(setenta metros) com terreno do Município de São Geraldo do Baixio, 8,00m (oito

metros), em transversal, com Rua José Olímpio e 20,00m (vinte metros) com o

terreno do Município de São Geraldo do Baixio; pelos fundos, 36,74m (trinta e seis

vírgula setenta e quatro metros) com Maria Lima de Souza.

A área total a ser doada é de 8.471,85m² (oito mil quatrocentos e setenta e um

vírgula oitenta e cinco metros quadrados).

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Chico Uejo.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.612/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática



____________________________________________________________________________
263

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 2.612/2008 institui a

notificação compulsória a ser adotada pelos estabelecimentos de ensino, nos casos

de violência contra a criança e o adolescente no âmbito do Estado.

Aprovado, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por esta

Comissão, vem agora o projeto para análise em 2º turno, nos termos do art. 189,

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

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme determina o § 1º do

art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação

Na forma do vencido em 1º turno, o projeto de lei em análise estabelece normas

para o cumprimento, no âmbito dos estabelecimentos de ensino do Sistema Estadual

de Educação, do disposto no art. 13 da Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90, que dispõe

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. O citado dispositivo determina

que “os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou

adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva

localidade, sem prejuízo de outras providências legais”.

No reexame da matéria em 2º turno, ratificamos as razões que conduziram esta

Comissão à aprovação da matéria, com as contribuições a ela oferecida por meio do

Substitutivo nº 1, que vinculou o projeto aos comandos do ECA.

É oportuno salientar, outrossim, a pertinência da proposição ao contido no Plano

Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes do Estado de

Minas Gerais, aprovado pela Resolução nº 23, de 30/7/2009, do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca-MG. O plano prevê, entre as ações

de defesa e responsabilização, a ampliação e a garantia de utilização dos

instrumentos de notificação de casos de violência contra crianças e adolescentes.

Conclusão

Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.612/2008, no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Deiró Marra, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura - Gláucia
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Brandão.

PROJETO DE LEI Nº 2.612/2008

(Redação do Vencido)

Estabelece normas para o cumprimento, no âmbito dos estabelecimentos de ensino

do Sistema Estadual de Educação, do disposto no art. 13 da Lei Federal nº 8.069, de

13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os estabelecimentos de ensino público e privado de

educação básica integrantes do Sistema Estadual de Educação a notificar ao

Conselho Tutelar da localidade e às demais autoridades competentes os casos de

suspeita ou confirmação de maus-tratos contra os alunos, ocorridos dentro ou fora da

circunscrição da escola, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho

de 1990.

Art. 2º - A notificação efetuada nos termos desta lei será sigilosa, vedada a

consulta, a extração de cópias e a informação a terceiros.

Art. 3º - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeita os dirigentes dos

estabelecimentos de ensino, professores e demais servidores que tenham

conhecimento de casos de violência ou maus-tratos sofridos pelos alunos à pena

estabelecida no art. 245 da Lei Federal nº 8.069, de 1990, sem prejuízo de outras

penalidades administrativas e legais aplicáveis.

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/2/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento de Pedro Henrique Martins

Almeida Slaibi, ocorrido em 29/1/2010, em Visconde do Rio Branco. (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/2/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e João Leite

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

Correspondência: Mensagem nº 477/2010 (encaminhando solicitação de tramitação

em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 4.142/2010) - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.190 a 4.195/2010 -

Requerimentos nºs 5.381 a 5.385/2010 - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Transporte, de Assuntos Municipais, de Segurança Pública e de

Cultura - Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor

Viana, Sargento Rodrigues, Weliton Prado e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr.

Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Requerimento

do Deputado Dilzon Melo; deferimento; discurso do Deputado Eros Biondini -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Braulio Braz -

Carlos Gomes - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio

Franco - João Leite - Leonardo Moreira - Neider Moreira - Rômulo Veneroso - Sávio

Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
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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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 477/2010*

Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a essa Egrégia

Assembleia Legislativa que o Projeto de Lei nº 4.142, de 2010, que altera a Lei

Delegada nº 126, de 25 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica

básica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, seja apreciado em regime

de urgência.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.142/2010.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.190/2010
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leopoldina o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Leopoldina

imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, de 34,5ha, situado nesse

Município na Rua Antônio Fernandes Valentim, s/n, Quinta Residência, e registrado

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina sob o nº 802, nas fls.

26 do livro de transcrição das transmissões nº 3-A.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo será destinado a abrigar

atividades do Grupo de Auxílio e Orientação a Dependentes Químicos e Familiares

Levanta de Novo.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,

decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública e doação,

não lhe for dada a destinação estabelecida no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz

Justificação: O imóvel de que trata esta lei é de propriedade do Estado de Minas

Gerais e, no atual momento, está sendo utilizado para abrigar atividades do Grupo de

Auxílio e Orientação a Dependentes Químicos e Familiares Levanta de Novo.

De acordo com o pedido do Prefeito do Município, Sr. Benedito Rubens Renó, a

doação se faz necessária para regulamentar as atividades ali desenvolvidas e trazer

mais benefícios à população do Município.

Sem dúvidas de que esta é a melhor medida para assegurar uma melhor utilização

do terreno, julgo necessária a doação.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.191/2010

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo

ao Município de Lagoa Dourada.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-383,

compreendido no perímetro urbano do Município de Lagoa Dourada.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Lagoa Dourada

a área de que trata o art. 1º.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o

perímetro urbano do Município de Lagoa Dourada e destina-se à instalação de via

urbana.

Art. 3º – A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

doador se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2010.

João Leite

Justificação: O trecho de rodovia de que trata esta proposição integra a MG-383,

estando compreendido nele o perímetro urbano do Município de Lagoa Dourada, e

destina-se à instalação de via urbana. Trata-se de bem público de uso comum, de

propriedade do Estado, gerenciado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais – DER-MG.

A Câmara Municipal de Lagoa Dourada já tem recepcionada em lei a transferência

do trecho pretendido da Rodovia MG-383. Na oportunidade, a comunidade do entorno

da rodovia conclamou seu apoio pela municipalização desse trecho da via, alegando

que o local se encontra faticamente incorporado ao Município, uma vez que promove

a ligação de diversos bairros da cidade e apresenta traçados essencialmente

urbanos, não havendo como trafegar pelos bairros sem passar pela rodovia estadual.

Defendeu, ainda, que a referida doação permitirá melhorias em sua conservação,

beneficiando os moradores que dela dependem, e favorecerá a autonomia da

municipalidade.

Destarte, com o escopo de beneficiar os moradores da região, o projeto de lei em

apreço dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia e autoriza o Poder Executivo

a doá-lo ao Município de Lagoa Dourada, com a finalidade de transformá-lo em via
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urbana municipal.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.192/2010

Cria o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais -

Fundpemg -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais - Fundpemg -, de natureza contábil, vinculado a uma fonte detalhadora de

recursos, para registrar o controle e o acompanhamento da execução orçamentária,

visando assegurar à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sua autonomia

administrativa e financeira, prevista nos arts. 134, 2º §, da Constituição da República,

129, § 1º, da Constituição do Estado, e na Lei Complementar nº 80, de 1994.

Art. 2º - Constituem receitas do Fundpemg:

I - dotações orçamentárias próprias;

II - recursos provenientes da transferência de outros fundos;

III - 5% (cinco por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de

emolumentos extrajudiciais e custas judiciais;

IV - recursos provenientes de multas contratuais aplicadas no âmbito da

administração da Defensoria Pública e de aluguéis ou permissões de uso de espaços

livres para terceiros onde funcionem os seus órgãos;

V - recursos provenientes do produto da alienação de equipamentos, veículos,

outros materiais permanentes ou material inservível ou dispensável;

VI - rendimentos dos depósitos bancários ou aplicações financeiras realizadas em

conta do Fundo;

VII - as dotações consignadas a Lei Orçamentária Anual do Estado;

VIII - créditos adicionais abertos com esse fim;

IX - recursos provenientes de convênios, contratos e acordos celebrados com

pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou internacionais;
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X - doações, legados e contribuições de pessoas naturais ou jurídicas de direito

público ou privado, nacionais ou internacionais destinadas especificamente ao

Fundpemg;

XI - verbas sucumbenciais decorrentes da atuação dos membros da carreira;

XII - repasses provenientes de dotações orçamentárias específicas da Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais;

XIII - outros recursos que lhe forem expressamente atribuídos ou destinados.

Parágrafo único - O saldo positivo do Fundpemg, apurado em balanço no término

de cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo

fundo.

Art. 3º - Os recursos do Fundpemg, criado por esta lei, destinar-se-ão

exclusivamente para ações de custeio e investimento da Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais, incorporando-se ao seu patrimônio, e à capacitação

profissional de seus membros e servidores.

Parágrafo único - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos de que trata

este artigo para remuneração de pessoal.

Art. 4º - A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é a instituição gestora dos

recursos do Fundpemg, criado por esta Lei, cabendo sua administração à Comissão

de Gestão do Fundpemg, fiscalizado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública

do Estado de Minas Gerais, órgão ao qual semestralmente prestará contas da

aplicação dos recursos do Fundo.

§ 1º - Os pagamentos das quantias devidas ao Estado, a título de honorários

sucumbenciais, bem como aqueles referentes a outras eventuais receitas do

Fundpemg, criado por esta lei, serão recolhidos diretamente ao Fundo Especial da

Defensoria Pública, em conta específica a ser criada para este fim.

§ 2º - As transferências de recursos pela Secretaria de Estado de Fazenda à

Defensoria Pública, previstas nesta lei, far-se-ão sem prejuízo das demais dotações

orçamentárias próprias da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, cabendo

àquele órgão efetuar o repasse dessas quantias diretamente ao órgão gestor dos

recursos do Fundpemg até o dia 20 de cade mês subsequente ao seu fato gerador.

Art. 5º - O Fundpemg será administrado pelo Defensor Público-Geral, por meio de
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uma Comissão de Gestão ao Fundpemg, integrada pelo Defensor Público-Geral, pelo

Subdefensor Público-Geral, pelo Diretor da Superintendência de Planejamento,

Gestão e Finanças, um Defensor Público indicado pelo Conselho Superior, não

integrante deste, e um servidor de carreira indicado pelo Defensor Público-Geral, sob

a presidência do primeiro, incumbidos de organizar a contabilidade financeira e o

plano de aplicação dos recursos.

§ 1º - O orçamento do Fundpemg e a sua execução dependerão de autorização do

Defensor Público-Geral do Estado.

§ 2º - Os recursos do Fundpemg serão depositados em estabelecimento bancário

oficial, em conta especial própria, com a denominação de “Fundo Especial de

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais”, e somente serão movimentados em

conjunto, pelo Defensor Público-Geral de Estado e pelo Subdefensor Público-Geral,

nos impedimentos do titular, e Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão

e Finanças da Defensoria Pública do Estado.

§ 3º - O Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública, quando instalada, poderá

acompanhar as reuniões da Comissão de Gestão, no que se refere à capacitação

profissional dos membros e servidores da Defensoria Pública.

§ 4º - O plano de aplicação dos recursos deverá observar o Plano Geral de

Atuação.

Art. 6º - O Fundpemg será dotado de personalidade jurídica e escrituração contábil

própria, sendo o Defensor Público-Geral do Estado seu ordenador de despesas e seu

representante legal.

Art. 7º - O Fundpemg prestará contas da arrecadação da aplicação de seus

recursos e da gestão financeira, por ocasião do encerramento do correspondente

exercício, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Conselho Superior da Defensoria

Pública.

Art. 8º - O Fundpemg se sujeita à fiscalização e ao controle do Poder Legislativo,

com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, sem prejuízo do sistema de auditoria

e controle interno da Defensoria Pública, ressalvada a competência do Poder

Judiciário.

Art. 9º - Aplica-se à administração financeira do Fundpemg, no que couber, o
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disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no Código de

Contabilidade e na legislação pertinente a contratos e licitações, na legislação

estadual, bem como, nas normas e instruções baixadas pelo Tribunal de Contas do

Estado.

Art. 10 - Não se aplica ao Fundpemg o disposto na Lei Complementar nº 91, de 19

de janeiro de 2006.

Art. 11 - O Defensor Público-Geral, por meio de resolução, editará atos

complementares necessários à organização, à estruturação e ao funcionamento do

Fundpemg, no prazo de cento e vinte dias, contados a partir da data da publicação

desta lei complementar.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Defensoria Pública, também conhecida como Casa da Cidadania, é

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, cuja missão

principal é viabilizar aos necessitados o acesso à ordem jurídica justa. Apesar de

outras relevantes funções, seu foco principal é a defesa da pessoa pobre que não

tem condições financeiras para contratar advogado e, muitas vezes, nem sequer

entende os problemas que a afligem. A atuação da Defensoria Pública tem

comprovados impactos no aumento do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - e

na concretização de direitos básicos.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o legislador percebeu a

importância de prestar assistência jurídica integral, judicial ou não, aos necessitados.

Trata-se de direito inalienável e inerente à cidadania, a ser prestada por instituição

permanente e organizada em bases sólidas e dotada de meios adequados e

compatíveis com a grandeza de sua missão. Quanto maior sua abrangência, aliás,

menor o dispêndio com a onerosa advocacia dativa, cuja atuação, além de bastante

limitada, tem como referencial o número de processos judiciais (por si sós

dispendiosos ao Estado) e a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, e a Lei Complementar nº 80, de 1994,

com a redação conferida pela recente Lei Complementar nº 132, de 2009, garantiram
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ainda autonomia funcional, administrativa e iniciativa para a elaboração de sua

proposta orçamentária. Tais fatos fizeram com que, neste particular, a instituição seja

equiparada ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.

Há um descompasso, contudo, entre o “status” conferido à instituição, o aumento

substancial de suas atribuições, ainda em processo de ampliação, e o aporte de

recursos públicos imprescindíveis para a consecução de todas as suas finalidades,

impostas pelo ordenamento legal vigente. Apesar dos reconhecidos avanços

ocorridos neste governo, a situação orçamentária mineira, como sabido, impede que

a Defensoria Pública tenha condições mínimas para exercer adequadamente seu

elevado mister. A autonomia financeira da Defensoria Pública precisa urgentemente

de um instrumento eficaz, de modo que a consecução de todos os seus objetivos,

suprapartidários, possa ser, na medida do possível, desvinculada das contingências

orçamentárias.

Haja vista, pois, as dificuldades enfrentadas pelo erário, propomos a criação de um

Fundo Especial, denominado Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de

Minas Gerais - Fundpemg.

Iniciativa semelhante existe em diversos Estados (RJ, RN, TO, BA, CE, RR, etc.) e

visa à obtenção de recursos para a consecução das finalidades institucionais sem

onerar o Tesouro Estadual. Entre as principais fontes receitas do Fundo, estariam um

pequeno percentual sobre o recolhimento de emolumentos extrajudiciais e custas

judiciais, os honorários de sucumbência devidos à instituição e o rendimentos de

aplicações próprias do Fundo.

Trata-se de exemplar prático de ideal de justiça distributiva, já que, na prática,

assegura direitos às pessoas que não têm condições financeiras. É considerado um

verdadeiro divisor de águas nos Estados onde foi implementado e, por isso mesmo,

irá constar no “III Diagnóstico das Defensorias Públicas no Brasil”, realizado pelo

Ministério da Justiça em parceria com instituições de pesquisa.

A aprovação do Fundpemg, na forma como pleiteada, não seria apenas uma fonte

de recursos independente do erário. Resultaria, ainda, numa verdadeira economia

aos cofres públicos, já que todo o custeio e investimento da Defensoria, hoje de

responsabilidade do Tesouro Estadual, seria transferido para o Fundo de Defensoria
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Pública.

Cumpre esclarecer, por fim, que os recursos do Fundpemg se destinarão,

exclusivamente, ao custeio e investimento da Defensoria Pública, e à capacitação

profissional de seus membros e servidores. Ou seja: serão voltados exclusivamente

para a prestação de serviço público e aos hipossuficientes que dele dependem. As

despesas de pessoal, e apenas estas, continuariam vinculadas ao Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.193/2010

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao

Estado o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -

autorizada a doar ao Estado de Minas Gerais imóvel com área de 61.000m² (sessenta

e um mil metros quadrados), conforme descrição constante do Anexo desta lei, a ser

desmembrado de área maior, situado no lugar denominado Centro Hospitalar

Psiquiátrico de Barbacena, no Município de Barbacena, matriculado sob o nº 36.036,

pág. 60, Livro 3-AN, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desse Município.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds - para futura cessão ou doação à

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - para construção do

Centro de Reintegração Social - CRS - em Barbacena.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de três anos contados do registro da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada

ANEXO

O imóvel tem início no perímetro do vértice 142, de coordenadas N7654352,949m e

E 624931,949m, deste, confrontando com o Batalhão da Polícia Militar - Fhemig -
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Área 36, com os seguintes azimutes e distâncias: 201º43'57'' e 195,246m até o

vértice 143, de coordenadas N7654171,581M e E 624724,252M; deste, segue

confrontando com Arlindo Muniz, com os seguintes azimutes e distâncias: 335º39'19''

e 210,341m até o vértice 144, de coordenadas N 7654191,370m e E 6244637,544m;

313º59'48'' e 127,564m até o vértice 66, de coordenadas N 7654279,979m e E

624545,777m; deste, segue confrontando com área livre - Fhemig - Área 05, com os

seguintes azimutes e distâncias: 79º1759'' e 393,006m até o vértice 142, ponto inicial

da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão

georreferenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 45º00'00''º Wgr, tendo como

datum o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram

calculados no plano de projeção UTM.

Justificação: Tendo em vista a aprovação pelo Conselho Curador da Fhemig, por

meio de Deliberação, da doação da área de que trata o projeto para o Estado, que,

por sua vez, a cederá à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -

Apac - com sede em Barbacena, o projeto ora apresentado viabilizará a doação

definitiva da área. A Apac é devidamente constituída e não tem fins lucrativos. O

terreno que se lhe pretende ceder se prestará à construção do Centro de

Reintegração Social, o qual irá abrigar os ex-detentos dos regimes aberto, semiaberto

e fechado. Essa iniciativa está de acordo com a política atual do governo do Estado e

do Tribunal de Justiça, com o projeto Novos Rumos.

Sem dúvida será uma medida efetiva de recuperação e reintegração social dos

recuperandos do Município de Barbacena. Existem no Brasil cem comarcas que já

possuem esse tipo de unidade.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.194/2010

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 3 de novembro de 2009, que

concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22 de

novembro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo
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Antônio do Monte o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 18.490, de 3 de novembro de 2009, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 2º – O imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 2001, com exceção da área de

1.000m² (mil metros quadrados) doada ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

–, reverterá ao patrimônio do Estado se não tiver sido dada ao imóvel, findo o prazo

estabelecido no “caput” do art. 1º, a destinação nele prevista.”.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: A Lei nº 14.065, de 2001, autorizou o Poder Executivo a doar ao

Município de Santo Antônio do Monte um terreno com área de 9.856m², situado

nesse Município, para a construção de quadras esportivas, creches, salão

comunitário e área de lazer para a comunidade, bem como para a edificação, para

doação ao Estado, de prédio apropriado à instalação de unidade da Secretaria de

Estado da Fazenda.

Em seu art. 2º, a norma previa a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

fosse cumprida a destinação prevista.

Em 2009, foi editada a Lei nº 18.490, concedendo ao Município de Santo Antônio

do Monte mais três anos contados da publicação desta lei para a conclusão das

obras determinadas pela Lei nº 14.065, isto é, salão comunitário e de prédio, a ser

doado ao Estado, para o funcionamento de unidade da Secretaria de Estado de

Fazenda, além de autorizar o donatário a doar de uma área de 1.000m² ao Instituto

Nacional do Seguro Social – INSS – para a instalação de agência desse instituto.

Observe-se que a Lei nº 18.490, em seu art. 2º, determina que o imóvel reverterá

ao patrimônio do Estado se, findo o novo prazo estabelecido, não tiverem sido

cumpridas as finalidades previstas – edificação de salão comunitário e de prédio a ser

doado ao Estado, bem como doação de 1.000m² ao INSS –; e o art. 3º revoga o art.

2º da Lei nº 14.065 – a antiga cláusula de reversão.



____________________________________________________________________________
277

Assim, a área destinada ao INSS permaneceu vinculada ao imóvel doado ao

Município de Santo Antônio do Monte podendo, em caso de não cumprimento da

finalidade prevista, reverter ao patrimônio do Estado.

Em decorrência disso, parecer da Advocacia-Geral da União, Procuradoria Federal

Especializada, opinou no sentido contrário à construção de obra no imóvel, até a

devida regularização, com sua liberação do encargo destinado à Prefeitura.

Para a área de 1.000m² ser totalmente desembaraçada do imóvel do qual foi

desmembrada, propomos nova redação para o art. 2º da Lei nº 18.490, de modo a

estabelecer que o imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 2001, com exceção da área

de 1.000m² doada ao Instituto Nacional de Seguro Social, reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo estabelecido no “caput” do art. 1º, não lhe tiverem sido

dadas as destinações previstas.

Pelas razões apresentadas, contamos com a anuência dos nobres Deputados a

este projeto de lei, que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.490, de 2009, com a

finalidade de liberar a área doada ao INSS da reversão nele prevista, a fim de

possibilitar a implantação de sua agência no Município de Santo Antônio do Monte,

em benefício dessa região.

- 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 4.195/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio Vida

Nova, com sede no Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e

Drogas Desafio Vida Nova, com sede no Município de São Lourenço.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: O Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio Vida Nova é uma

associação sem fins lucrativos com sede na Rua José Simeão Dutra, nº 1.000, Bairro

Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de São Lourenço, que tem por finalidade
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promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de qualquer tipo

de dependência química, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

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

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

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.381/2010, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Natália Aparecida Fontana pela conquista do primeiro lugar geral

no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 5.382/2010, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Transportes pedido para que o ônibus que faz o trajeto entre o

Aeroporto Internacional Tancredo Neves e Belo Horizonte passe a circular também a

partir de zero hora. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.383/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social cópia das notas taquigráficas da reunião

desta Comissão realizada em 4/11/2009, que discutiu denúncias de mortes ocorridas

no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, e do relatório da visita desta

Comissão a essa penitenciária, em 3/11/2009. Solicita, ainda, seja encaminhado

pedido de providências a respeito dos episódios que originaram as referidas

denúncias. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.384/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador de Justiça do Estado pedido de providências com vistas

à prisão preventiva do Cabo PM Christian Fernandes da Silva, em consequência das

graves denúncias relatadas em reunião desta Comissão, em 4/12/2009, destinada a

discutir os direitos humanos das pessoas com sofrimento mental e o papel da

sociedade e do Ministério Público nessa questão.

Nº 5.385/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Colegiado de Corregedorias de Defesa Social e à Ouvidoria da
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Polícia Militar pedido de providências com vistas à apuração das denúncias de

ameaça, tortura, abuso de autoridade, lesão corporal e invasão de propriedade, atos

que teriam sido praticados pelo Cabo PM Christian Fernandes da Silva e pelo

Soldado PM Hudson Mendes Fernandes, lotados no destacamento da Polícia Militar

em Catas Altas da Noruega. Solicita, ainda, sejam anexados ao ofício cópias, que

encaminha, de documentos e notas taquigráficas da reunião realizada em 4/12/2009.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Assuntos Municipais, de Segurança Pública e de Cultura.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve.

Apenas gostaria de trazer uma informação que, de certa forma, já é conhecida dos

Agentes Penitenciários. Aliás, uma parte deles se faz presente na nossa galeria,

nesta tarde. Ontem, no período da tarde - a imprensa já anunciou isso hoje -, numa

reunião no gabinete do Deputado João Leite com o Líder do Governo, Deputado

Mauri Torres, e com a presença dos Deputados Lafayette de Andrada e Maria Tereza

Lara e do Dr. Genílson Zeferino, ficou acertado que 105 Agentes já aprovados no

processo de retorno seriam, a partir de hoje, encaminhados às suas respectivas

unidades de trabalho. A informação que recebemos foi que, ainda ontem, a notícia já

estaria divulgada no “site” da sede e, hoje, no “Minas Gerais”. Ao verificar o “site” do

“Minas Gerais”, não encontrei a relação, mas fiquei tranquilo porque a Secretaria

informou que a documentação com a relação dos nomes já estaria sendo

encaminhada a esta Casa, com a informação do local para onde serão encaminhados

esses 105 Agentes. Existe ainda o compromisso de que 55 daqueles que foram

reprovados no psicotécnico e na segunda fase serão reavaliados. Essa relação de

nomes está vindo também para a Assembleia. Creio que a passaremos às mãos dos

Agentes agora à tarde, para que saibam de fato quais são esses 55 nomes. Eles

devem procurar o departamento específico, pedindo que lhes seja novamente

aplicado o teste. Conforme combinado com eles, essa iniciativa deve ser deles.

Acredito que a proposta considerando o número 276, que o governo havia feito,

acabou atropelando o processo, e até então não havia fechado; na nossa conta de
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ontem, fecha ainda com algo pendente, que são os 18 eliminados do processo.

Conversando ontem com um membro da Secretaria, solicitei-lhe que levantasse

esses 18 processos para avaliarmos caso a caso, a fim de vermos se, de fato, são

casos que precisam receber esse tratamento de exclusão definitiva ou se é possível

também reavaliar alguns. Por exemplo, um dos Agentes me mostrou, na sua pasta,

que conseguiu pegar lá uma foto que é um documento contra ele, na qual ele aparece

isolado, sem ninguém com ele, e onde não aparece fazendo movimento algum de

rebeldia ou rebelião. O pior é que a foto nem sequer mostra com clareza se é ele

mesmo que está lá. Esse caso ficou de fora, exatamente porque esse Agente foi

considerado um daqueles que se rebelaram e quebraram a hierarquia. Queremos

rever esses 18 processos para assim tentarmos recuperar, se não todos, pelo menos

alguns que estejam inseridos no mesmo perfil desse Agente Penitenciário que ontem,

no meu gabinete, apresentou-me seu prontuário. Em resumo, é isso. Agradeço a V.

Exa. e ao Dr. Viana por ter-me concedido aparte.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados,

senhoras e senhores que nos acompanham das galerias e pela TV Assembleia,

imprensa, senhores Agentes Penitenciários, funcionários da Casa, após o Superior

Tribunal de Justiça - STJ - decidir, no fim do ano passado, contra o poder de

aplicação de multas pela BHTRANS, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

credenciou a Guarda Municipal para substituir os Fiscais, autorizando-a a multar.

No ano de 2004, falei pela primeira vez, nesta tribuna, sobre o problema da

BHTRANS, quando afirmei que a empresa era de economia mista e não poderia

aplicar multas. Minha manifestação inicial ocorreu após inúmeras reclamações

recebidas, em meu gabinete, de motoristas multados e, em sua maioria, injustamente.

Então, solicitei à minha assessoria jurídica estudo detalhado sobre como proceder

para auxiliar motoristas indefesos diante da indústria de multas em que a BHTRANS

estava se transformando.

Cinco anos se passaram, e foram muitos discursos nesta Casa, diversas reuniões e

audiências. Em todas essas ocasiões, denunciei a ilegalidade de fiscalizar e de multar
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da BHTRANS, empresa de economia mista, por não ter poder de polícia, fato esse

também que, no mesmo ano, levei ao conhecimento do Ministério Público, que

propôs, por meio do Promotor Leonardo Duque Barbabela, ação civil pública contra a

BHTRANS, visando a suspender suas atribuições de policiamento e de autuação de

infrações de trânsito na Capital. Foram cerca de 2.800.000 infrações por ela aplicadas

nos últimos cinco anos, por mais de 500 Fiscais, de forma ilegal.

Hoje estou com a consciência tranquila, pelo compromisso, assumido e cumprido,

de ter contribuido para que esse assunto lesivo ao consumidor e a motoristas da

Capital e de outras cidades que por aqui trafegavam fosse resolvido. Não somos

contra multas, que devem ser aplicadas contra motoristas infratores, que agem de

forma errada na condução de seu veículo, e sim favoráveis ao respeito à lei e à

ordem, além de totalmente contrários ao abuso, à falta de respeito e ao exagero da

autoridade, atitudes muitas vezes manifestadas pelos fiscais da BHTRANS como

órgão fiscalizador.

Também me manifestei contrário à decisão de outorgar à Guarda Municipal o poder

de multar, uma vez que a Lei Municipal nº 9.319, de 19/1/2007, que instituiu o

Estatuto da Guarda Municipal, teve vetado seu inciso XVI - direito de multar - pelo ex-

Prefeito Fernando Pimentel. O Decreto nº 12.615, de 19/1/2007, determina que, por

força do inciso VI do art. 5º da referida lei, a Guarda Municipal só poderia atuar na

fiscalização, no controle, na orientação de trânsito e tráfego e também na fiscalização

do patrimônio público, não lhe facultando o direito de multar.

Em virtude disso, o Ministério Público de Minas Gerais argumentou, em ação direta

de inconstitucionalidade, que as atribuições da Guarda Municipal estabelecidas pela

citada lei e decreto não lhe davam o poder de polícia nem faculdade de multar. Essa

ação foi julgada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no dia

13/1/2010, que, pela sua improcedência, reconheceu automaticamente as atribuições

de fiscalização e multa da Guarda, alegando o que determina o art. 171 da

Constituição mineira, segundo o qual o Município tem “competência para legislar

sobre assuntos de interesse local, notadamente no que se refere à polícia

administrativa, em matéria de trânsito e tráfego”. Nesse caso, trata-se do poder de

polícia administrativa, por meio do qual o Município pode aplicar sanções quando
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ocorrer infração de trânsito ou tráfego. O entendimento do TJMG pautou-se em

decisão em que o Presidente, Desembargador Sérgio Rezende, foi chamado a

pronunciar-se para resolver a questão dando o seu voto, uma vez que os membros

da Corte julgaram, por 12 votos, a favor da improcedência da ação, e, por 12, pela

procedência, ocasionando um empate. O relator, Desembargador Cláudio Costa,

manifestou-se favoravelmente à procedência da ação.

Em nosso entendimento, a Constituição de Minas Gerais, em seu art. 171, está

corretíssima quando determina que ao Município compete legislar sobre a criação de

uma polícia administrativa que tenha poder de fiscalização e multa. É isso que

continuamos a combater, pois não existe uma lei municipal específica que estabeleça

para a Guarda Municipal esse poder de polícia. O Desembargador Presidente,

quando citou a legislação, reconheceu que o Município tem o direito específico de

legislar sobre trânsito e tráfego, mas não observou que o direito de multar foi vetado

pelo ex-Prefeito Pimentel na lei que aprovou o Estatuto da Guarda Municipal. Esse

direito não poderia ainda ser determinado por decreto - o que não ocorreu -, pois este

não tratou do direito de multar.

Então, somos favoráveis ao direito de multar da Guarda Municipal, desde que exista

legislação específica e que seja inserido em seu estatuto o poder de polícia de

trânsito, o que deverá ser votado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito

Municipal. Nesta tribuna defendo o que é legal e o cidadão mineiro, levando sempre

em consideração o seu direito de ser respeitado, e continuarei lutando contra as

injustiças cometidas, não importa de onde vêm, resgatando a legalidade dos atos e a

dignidade das pessoas. Continuaremos acompanhando, cobrando, denunciando, pois

esse é o nosso trabalho, a nossa função.

O segundo assunto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que quero que conste nos

anais da Casa o relato da Faemg sobre o Decreto Federal nº 7.039, de 2009, que

passo a ler neste instante. Lerei o ofício da Faemg enviado ao nosso gabinete no dia

26/1/2010 (- Lê:)

“Sr. Deputado, o produtor rural mineiro, tal como todo o setor produtivo

agropecuário do País, em todos os seus segmentos, vem trabalhando com invulgar

competência. Nas últimas décadas, incorporou a mais apurada tecnologia de



____________________________________________________________________________
283

produção do mundo. Produz com inigualável eficiência e sustentabilidade, seja no

aspecto ambiental, seja socioeconômico. Com o seu trabalho árduo, porém realizado

com enorme competência e amor à terra, garante o regular abastecimento alimentar

do Brasil. As crises de desabastecimento, graves e frequentes até a década de 80,

não existem mais. A cadeia do agronegócio, em que se incluem todos os produtores

que devotadamente lidam no campo, mesmo com acentuada baixa em sua renda, é a

mais expressiva fonte de receitas cambiais, gerando excessos de divisas que

financiam o desenvolvimento brasileiro. O povo é o primeiro beneficiário direto de seu

trabalho porque, já há bastante tempo, não lhe falta o alimento farto e barato. O

agronegócio brasileiro continua sendo a âncora verde do desenvolvimento nacional.

Não obstante, de uma hora para outra, a classe rural sofre uma terrível agressão.

Atordoada e incorformada, não aceita a despropositada edição do Decreto Federal nº

7.037, de 2009, que, sob o manto do estabelecimento de diretrizes estratégicas para

a política nacional de direitos humanos, trata o setor rural brasileiro de forma

truculenta, preconceituosa e revoltante. Tem o desplante de, até mesmo, restringir-lhe

direitos constitucionalmente assegurados. Tudo pela afirmação de uma ideologia

empedernida, inconveniente aos valores da sociedade brasileira, que antes, pelos

seus desvarios, já fora refutada por vários outros povos do mundo. O texto do decreto

presidencial, na verdade, está a fragilizar, quando não destruir, o direito de

propriedade no meio rural e também nas áreas urbanas. Chega ao absurdo de

legitimar o que hoje constitui crime capitulado no art. 161, inciso II, do Código Penal

Brasileiro, como crime de usurpação por esbulho possessório, criando de modo

subjacente e sorrateiro o direito de invasão das propriedades rurais pelos sem-terra.

E o faz, ousada e atrevidamente, chegando ao despautério de proibir o Poder

Judiciário a deferir liminares em ações de reintegração de posse. Condiciona a

liberação de propriedade invadida a prévias audiências públicas, o que eternizaria

esses processos judiciais, tornando suas soluções excessivamente demoradas e

ainda dependentes da opinião de grupos interessados, representantes de ‘não se

sabe de quê’. Ao mesmo tempo em que desprestigia o Poder Judiciário, semeia total

insegurança jurídica no campo e insufla a desestabilização do setor produtivo rural. O

decreto desrespeita toda a nossa classe; manda às favas o direito de propriedade
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rural e urbano; debocha da supremacia da Constituição e do Estado Democrático de

Direito, conquistado a duras penas; fomenta a violência, a justiça pelas próprias mãos

e o conflito fundiário na cidade e no campo, tudo em detrimento da paz social.

Ante tanta indignação, vimos à sua presença, Sr. Deputado, com todo respeito,

para solicitar, mais uma vez, a sua atuação política em favor dos produtores rurais de

Minas e também do Brasil. Esse Decreto Federal nº 7.037, de 2009, precisa ser

imediatamente retirado do ordenamento jurídico pátrio. Ele é fomentador de conflitos

e carrega em seu conteúdo uma ideologia que não coaduna com a índole e o caráter

do nosso povo. Afinal, prestigia invasores de terras que atuam à margem da lei em

detrimento dos legítimos direitos de todos quantos legalmente carregam como

empresário ou trabalhador a tradição de abastecer e engrandecer o Brasil. A classe

rural mineira confia em seu trabalho. Cordialmente, Roberto Simões, Presidente da

Faemg”.

Ficam, pois, duas reflexões para a tarde de hoje, Sr. Presidente e Deputados, sobre

a Guarda Municipal. Uma para fazer o que o Tribunal de Justiça determinou: que ela

pode multar, fiscalizar o trânsito e o tráfego, mas, a partir do momento em que puser

como lei esse direito e dever da Guarda Municipal. Outra é contra esse decreto que

favorece os sem-terra nas suas invasões, invasões que estamos vendo hoje, como foi

mostrado por filmes e gravadas. Não estão invadindo porque precisam da terra para

trabalhar, mas porque querem abusar da Justiça, desrespeitar a paz social e invadir

para destruir e trazer prejuízo. Eles mesmos disseram isso antes de invadirem a

última fazenda, quando derrubaram com os próprios tratores da fazenda mais de 5

mil pés de laranja, como foi mostrado em todo o Brasil e o mundo. Não podemos

aceitar esse absurdo.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, público

que nos assiste pela TV Assembleia e visitantes nas galerias, ocupo, mais uma vez, a

tribuna desta Casa para trazer um tema de grande relevância para o nosso país.

No dia 2, terça-feira passada, estivemos em Brasília percorrendo os corredores do

Congresso; e, no dia 3, fazendo um intenso “lobby” para a aprovação da PEC nº 300,
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que tem como objetivo e teor principal a equiparação salarial dos policiais e

bombeiros militares do Brasil com os do Distrito Federal.

Sr. Presidente, essa PEC foi e está sendo o principal objeto de debate no Senado e

especialmente na Câmara dos Deputados. Nos dois dias em que estivemos no

Congresso Nacional assistimos a diversas lideranças políticas. Posso afirmar que

ontem todos os Líderes de bancada, durante a sessão do pinga-fogo na Câmara dos

Deputados, no momento em que o Deputado Inocêncio Oliveira presidiu os trabalhos,

foram unânimes em declarar apoio à aprovação da PEC nº 300. O Deputado Arnaldo

Faria de Sá, do PTB de São Paulo, autor dessa PEC, com os gigantes Deputados

Federais estão fazendo uma mobilização por todo o País. O Deputado Federal Major

Fábio, que foi relator na Comissão Especial da PEC, o Deputado Capitão Assumção,

do Espírito Santo, e o Deputado Coronel Paes de Lira, de São Paulo, estão fazendo

um belo trabalho Brasil afora. Eles percorreram várias partes do País em audiência

pública e também estiveram, no ano passado, em novembro, na Câmara Municipal de

Belo Horizonte, quando participamos desse evento. O Brasil inteiro espera a

aprovação dessa PEC, que é o resgate definitivo da dignidade do policial e do

bombeiro militar.

Não poderia, Sr. Presidente, deixar de parabenizar, e obviamente, de agradecer o

carinho com que fui acolhido na Câmara Municipal pelas Deputadas Jô Moraes e

Maria Lúcia Cardoso, que hipotecou também o seu voto de apoio; pelos Deputados

Antônio Andrade, do PMDB de Minas, Bilac Pinto, Lincoln Portela, Jairo Ataíde e

Rafael Guerra. Fizemos, Sr. Presidente, uma verdadeira peregrinação pelos

corredores da Câmara, visitando lideranças, gabinetes e pedindo apoio para a

aprovação da PEC nº 300. Confesso que, no início, quando a PEC foi apresentada,

tínhamos uma certa dúvida, um certo receio. Mas a PEC ganhou força, especialmente

com o trabalho desses ilustres Deputados.

Registro com muita satisfação que, além do apoio de todos esses Deputados que

citamos aqui, de diversas bancadas, do PSDB, do PT, do PCdoB - quero também

cumprimentar o Deputado Elismar Prado, que está nos ajudando -, tivemos apoio

imprescindível, total, desde o primeiro momento em que chegamos a Brasília com o

nosso Deputado Federal Mário Heringer, nosso companheiro de bancada, que
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verdadeiramente abraçou a causa da PEC nº 300 em Brasília. Até tivemos a

oportunidade de, junto com ele, com o Deputado Lincoln Portela e a Deputada Jô

Moraes, estar no Plenário da Câmara acompanhando o pronunciamento dos demais

Deputados Federais sobre a PEC nº 300. O Deputado Mário Heringer percorreu

vários gabinetes e, em determinado momento, encontramos também fazendo o

mesmo papel, o mesmo “lobby” positivo, os nossos companheiros policiais aqui de

Minas Gerais, especialmente os policiais militares de Teófilo Otôni. policiais militares

de Minas Gerais - do Triângulo Mineiro, de Teófilo Otôni e de várias partes do Estado

- estavam lá presentes, assim como policiais e bombeiros militares de todo o Brasil.

Tivemos contato com policiais militares do Acre, que andaram mais de 3.000km para

participar dessa grande mobilização democrática, que vem surtindo um efeito

fenomenal. A participação desses mais de 5 mil policiais e bombeiros militares que

estão mobilizados em Brasília, especialmente agora nos dias 2 e 3, tem surtido um

efeito muito positivo. Ontem eu acompanhava a reunião, pela TV Câmara - o

Deputado Inocêncio Oliveira a presidia - e constatei o resultado positivo dessa

mobilização. Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer publicamente a meu

companheiro de partido, Deputado Federal Mário Heringer, sua luta e empenho. De

fato, não posso votar essa matéria, por ser de competência do Congresso Nacional,

mas recebi do Deputado Federal Mário Heringer todo o apoio, respeito e, acima de

tudo, compreensão. Esse Deputado, no início de sua carreira de médico, também

serviu ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e pode dizer o que é o trabalho de

um bombeiro ou policial militar no Brasil. O Rio de Janeiro, Estado do Deputado

Federal Mário Heringer, paga um salário inicial de R$900,00 a um Soldado do Corpo

de Bombeiros ou da Polícia Militar, o que é algo mais do que aviltante, que não

podemos aceitar. Assim, Sr. Presidente, senti-me extremamente honrado e amparado

em Brasília por ter ficado o Deputado Federal Mário Heringer praticamente à

disposição deste Deputado.

Durante a reunião do Colégio de Líderes, que visitamos, o Deputado Federal

Dagoberto, do Mato Grosso do Sul, atual Líder do PDT na Câmara dos Deputados,

fez com este Deputado o compromisso de que os 25 Deputados Federais pelo PDT

estarão apoiando e vão votar pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
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no 300, em Brasília. Também tivemos a oportunidade de, com o Deputado Federal

Mário Heringer, ser recebidos em audiência pelo Presidente daquela Casa, Deputado

Michel Temer, a quem entregamos ofício em que lhe solicitamos a inclusão na ordem

do dia da Proposta de Emenda à Constituição no 300.

Assim, quero dizer aos companheiros policiais e bombeiros militares que o apoio do

Deputado Federal Mário Heringer neste momento a este Deputado - seu colega de

partido, do PDT - está sendo extremamente importante para que tenhamos uma voz

firme na Câmara dos Deputados, com a nossa legenda fazendo essa interlocução.

Aproveito para agradecer novamente, Sr. Presidente, o empenho e a resposta

positiva que tivemos dos Deputados Lincoln Portela e Jô Moraes e de tantos outros

Deputados Federais por Minas Gerais, que nos acolheram e manifestaram seu apoio

e compromisso. Em outubro do ano passado, quando fizemos esse mesmo trabalho

na Câmara dos Deputados, estivemos com o Deputado Miro Teixeira, outra grande

liderança do PDT, com o Deputado Virgílio Guimarães e vários outros Deputados

Federais, que também demonstraram compromisso e empenho com a Proposta de

Emenda à Constituição no 300, que, na prática, vem fazer justiça, já que se diz no

inciso XIV do art. 21 da Constituição da República: “Art. 21. Compete à União: (...)

XIV - organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros

Militar do Distrito Federal”.

Portanto, quem paga à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros

Militar de Brasília é a União. Assim, essa mesma União, Deputado Wander Borges,

pode complementar, por meio de um fundo nacional, o salário de todas as Polícias

Militares do Brasil. Esse é o teor do Substitutivo no 3, que o Deputado Federal Major

Fábio apresentou, fazendo a devida correção. Concedo aparte ao ilustre Deputado

Wander Borges, adiantando que o PSB em Brasília também tem declarado seu apoio

à Proposta de Emenda à Constituição no 300.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Quero apenas parabenizar o Deputado

Sargento Rodrigues por trazer esse assunto a esta Casa. Por todos os lugares por

onde andamos em Minas Gerais e nos outros Estados, todos nos perguntam pela

Proposta de Emenda à Constituição no 300: se a apoiamos ou não, como está sua

tramitação, se vai ou não ser aprovada. Lembrando que ela foi retirada de pauta
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nesta semana pelo Presidente do Congresso Nacional, Deputado Michel Temer, acho

que substitutivo do Deputado Major Fábio faz adequação a uma nova realidade,

nesse contexto.

Hoje, em Brasília, um policial militar tem um custo grande e recebe um salário em

torno de R$4.000,00, ao passo que outros Estados pagam R$800,00, R$900,00,

R$1.000,00. Portanto é necessário que se faça essa discussão no âmbito do

Executivo federal. O governo federal tem que assumir essa corresponsabilidade, haja

vista o disparate de salários, o que acarretará maior despesa na folha de pagamento.

Em Estados com arrecadação menor e que chegam aos limites da Lei Complementar

nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação do fundo é bancada pelo governo

federal. Por quê? Porque é o governo federal que arrecada o maior volume de

tributos no País. De cada 100% que se arrecada , 70% estão na mão do governo

federal. Ou seja, se 30% devem ser divididos entre Estados e Municípios,

vivenciamos uma situação extremamente complexa. Devemos continuar nessa luta

buscando o equilíbrio entre as remunerações. No modelo constitucional, o Distrito

Federal procede de uma forma diferente. Mas não podemos destacar que o Soldado

do Distrito Federal seja diferente do de Minas Gerais ou de qualquer parte do País.

Quero dar meu apoio a esse encaminhamento. Temos de ser iguais a ferrinho de

dentista. Vamos continuar esse trabalho. Parabéns, Sargento!

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao nosso companheiro Deputado

Wander Borges, Presidente do PSB em Minas Gerais. Com certeza, os zelosos

Deputados do PSB e a própria Deputada Luiza Erundina manifestaram-nos apoio.

Aliás, eu estava no Plenário da Câmara dos Deputados e percebi que o PSB caminha

conosco. Sr. Presidente, fico muito feliz e à vontade para dizer que, hoje, na Câmara

dos Deputados, é unânime o apoio que estamos recebendo no que respeita à PEC nº

300. Todos os partidos do Brasil têm manifestado apoio. Nos dias 2 e 3 passados,

fomos à Brasília, percorremos gabinetes e principalmente lideranças e pedimos ao

Presidente Michel Temer que inclua na pauta essa PEC. Vamos torcer e pensar de

forma positiva para que o faça na próxima semana. Conto novamente com o apoio do

meu companheiro do PDT, essa grande liderança, Deputado Heringer, que fez e vem

fazendo um belo trabalho, apoiando e abraçando a causa da PEC nº 300. Muito
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obrigado a todos.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar todos e todas e parabenizar os policiais

militares e do Corpo de Bombeiros de todo o Brasil. Parabéns a todos eles. O que

muitos achavam impossível hoje é um sonho e tem tudo para se transformar em

realidade. Todos achavam impossível a equiparação do salário dos policiais militares

com o salário dos do Distrito Federal. Os policiais acreditaram e conseguiram. Esse

projeto é o mais acessado na Câmara dos Deputados. Aproveito para cumprimentar o

Deputado Sargento Rodrigues pelo pronunciamento e, de forma muito especial,

saúdo e parabenizo o Deputado Federal Elismar Prado, membro da comissão

especial que aprovou o parecer sobre o projeto, pronto para ser votado em Plenário.

Por onde andamos, os policiais chamam de Cabo Prado o Deputado Elismar e,

quando estou junto, eles nos chamam Cabos Prado. Então, fico muito feliz de ver a

maneira carinhosa com que nos tratam os policiais militares, o Corpo de Bombeiros,

os Agentes Penitenciários, enfim, os socioeducativos e os servidores. Sabemos que

estamos fazendo a nossa obrigação, pois são categorias realmente muito sofridas.

Parabenizo também os policiais pela grande e vitoriosa mobilização. Sem luta não

existe vitória. Aliás, essa mobilização já é vitoriosa. Estamos percorrendo os quatro

cantos do Estado, contribuindo com todo o processo. Participamos de audiência em

Montes Claros, aqui em Belo Horizonte, em Uberaba, em Uberlândia, com as

associações envolvidas. Realmente os policiais estão de parabéns, pois acreditaram

naquilo que muitos acharam que seria impossível. Hoje há perspectiva de votação do

projeto, de um sonho se transformar em realidade. É uma categoria que precisa ser

valorizada. Sabemos que a segurança pública hoje é uma das maiores preocupações

de toda a população do Brasil, e em Minas Gerais não é diferente. Aproveito para

fazer uma cobrança aos líderes do governo. O Governador Aécio Neves esteve em

Uberlândia na campanha eleitoral, há cerca de cinco, seis anos, e prometeu que a

cidade seria referência em segurança pública não para Minas Gerais, mas para o

Brasil. Prometeu justo para o Prefeito Odelmo Leão, e a promessa não foi cumprida.

Os crimes violentos, os assassinatos em Uberlândia estão assustando a população.
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Ano passado houve em torno de 150 assassinatos; este ano acontece quase um

assassinato por dia, completando quase 30 assassinatos. O Governador não cumpriu

o que prometeu. Na campanha ele prometeu que iria resolver e melhorar a segurança

pública, e, infelizmente, isso não aconteceu. Faltam estrutura e condições de

trabalho.

Há muito tempo cobramos a aprovação do projeto que cria o Fundo Estadual de

Segurança Pública, para todos os recursos da segurança pública arrecadados serem

investidos na segurança pública, não serem desviados para o caixa único do Estado,

que é o que acontece hoje. Cadê o auxílio-periculosidade dos policiais, que está

previsto na Constituição do Estado e não sai do papel? Se as profissões de policial

militar e civil, Bombeiro e Agente Penitenciário não forem de risco, nenhuma outra

profissão será. Isso está previsto na Constituição do Estado e não é pago. O que se

quer é pagar produtividade para achatar o salário de quem está aposentado. Quebra-

se a paridade, não há aumento de salário, pagam-se, às vezes, dois ou um salário a

mais por produtividade, e não é concedido aumento aos servidores, prejudicando

quem está inativo, quem está na reserva, os servidores da educação, os Diretores de

escola, os servidores de forma geral. É triste ver a situação dos servidores, que estão

indignados. No Centro Administrativo, a Neveslândia, quase R$3.000.000.000,00

serão investidos. É muito dinheiro. Daria para garantir a valorização dos servidores.

Infelizmente não é isso que está acontecendo. O Centro Administrativo não seria uma

obra prioritária, porque há dados e estudos que demonstram que a administração

pública no mundo inteiro está descentralizando suas ações para que o cidadão, as

pessoas mais simples tenham acesso ao poder público. Em Minas Gerais acontece

diferente. Estão centralizando tudo num lugar só, um lugar muito afastado do Centro,

e as pessoas que não tiverem condução terão dificuldades com o transporte, o metrô

não sai do papel. O Centro Administrativo foi construído realmente num local muito

longe, o que dificultará a vida da pessoa mais simples e pobre. Hoje o cidadão quer

uma Carteira de Identidade e não consegue tirá-la. Fica, às vezes, dois, três, quatro,

cinco dias para conseguir. Em Uberlândia as pessoas têm que madrugar, dormir na

fila para poder ter uma Carteira de Identidade, e não conseguem tirá-la. Para tirar

carteira de motorista, o processo era descentralizado. O governo centralizou tudo na
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região metropolitana. A carteira de motorista vence, e o cidadão demora, às vezes,

dois meses para receber a carteira. Dou o exemplo do Neneco, nosso motorista, cuja

carteira estava vencendo e, antes de vencer, procurou o Detran para fazer a

renovação da carteira, cumpriu todas as normas, tudo certinho. A sua profissão é

motorista, ele precisa da carteira e não conseguia pegá-la no Detran. Um verdadeiro

absurdo, um desrespeito com os contribuintes. Na hora de o Estado cobrar, ele não

tem dó, cobra mesmo e quer receber. Se o pagamento do IPVA não for pago em dia,

a polícia está com a caneta na mão e multa. O cidadão tem que pagar multa pesada,

e o veículo é apreendido. Não foi feito o pagamento da tarifa de energia, uma das

tarifas mais caras do Brasil, com 42% só de ICMS, cortam a energia; não foi feito o

pagamento da água, cortam a água, não têm dó. Mas, quando o cidadão reivindica

seus direitos, infelizmente, às vezes a coisa não sai do papel e não se concretiza.

Temos que pressionar, se não os poucos direitos que temos vão por água abaixo. Em

relação à Copasa, comemoramos porque, ano passado, pela primeira vez,

conseguimos impedir o aumento. Não deixamos aumentar a conta de água em Minas.

A Copasa queria um aumento de 9%, mas conseguimos para o povo mineiro uma

economia em torno de R$20.000.000,00 por ano. Este ano a Copasa queria um

aumento de cerca de 11%, mas pressionamos, e a Agência concedeu um aumento

de 3,96%. Já recorremos à Justiça, e há possibilidade de reverter isso.

Em relação à Cemig, também conseguimos uma redução, no ano retrasado, de

17%. Essa foi a primeira redução de toda a história da Cemig em 56 anos. Queriam

colocar o nome dos inadimplentes no SPC e no Serasa, mas conseguimos impedir

isso também. Conseguimos impedir, por várias vezes, indícios de irregularidades em

licitações para compra de veículos. Um veículo que vale R$30.000,00 para compra

estava sendo alugado por mais de R$100.000,00; R$147.000.000,00 iam para a

planilha de custo para depois aumentar o valor da conta de energia do contribuinte.

Conseguimos suspender essa licitação. Há também várias outras vitórias, como as

relativas aos recursos arrecadados com a nova empresa da Cemig, energia por rede

elétrica. Quem pagou a rede foi o consumidor; então, o lucro tem de ser revestido

para quem? Para as empresas? Não, para o consumidor, para abater na motricidade

tarifária a fim de reduzir o valor da conta de luz. Apresentamos a emenda, que foi
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aprovada pelos Deputados. O Governador demonstrou de que lado está vetando a

emenda. Lutaremos muito para garantir a aprovação dessa emenda, que está de

acordo com a legislação, com a Constituição, com a legalidade, com a juridicidade,

com todas as normas da Aneel. Brigaremos para derrubar o veto do Governador e

mostrar que a Assembleia Legislativa está do lado do povo, e não a favor da conta de

luz cara. Naquilo que é justo tem de ser feita justiça. Se a rede for feita com o dinheiro

do consumidor, do contribuinte, os lucros têm de ser revertidos a ele para para abater

na motricidade, a fim de reduzir a conta de luz, assim que a empresa estiver lucrando.

Vou lutar muito para derrubar o veto do Governador, pois ele não aceita isso, quer

mais e mais dinheiro para a Copasa, mais e mais dinheiro para os acionistas. Só nos

últimos anos foram distribuídos em torno de R$600.000.000,00, mais de meio bilhão

de reais. Quem são esses acionistas? Eles estão aqui em Minas Gerais? Grande

parte são banqueiros internacionais que recebem os dividendos da Copasa.

Travaremos agora uma grande luta e entraremos na Justiça contra a decisão da

Aneel, órgão criado na época de Fernando Henrique Cardoso. Aliás, o Deputado

Federal Elismar Prado foi membro da CPI da Aneel e encaminhou ao Ministério

Público solicitação de indiciamento dos ex-Diretores da Aneel por favorecimento às

companhias de energia elétrica no País. Sabem o que acontecia? Se o cidadão não

pagava a conta de energia, as companhias de energia não tomavam prejuízo.

Pegavam o débito do cidadão e distribuíam para todos os consumidores pagarem. Se

os consumidores não pagam numa determinada data, então o débito é distribuído

para todos os consumidores pagarem. Os consumidores inadimplentes pagam,

porque senão ficam com a energia cortada, e esse dinheiro desaparece, não aparece

na planilha. O dinheiro some, desaparece. Então é dessa maneira que acontece.

Pegam o valor de todas as contas atrasadas e distribuem para o País inteiro. Depois

que pagam a conta, esse montante, estimado em R$50.000.000.000,00 em todo o

País, sumia, era desviado do caixa das empresas. Não aparecia na planilha de

custos, e ninguém sabe para onde ia. O cidadão bancava isso, e o dinheiro

desaparecia. Era simples. Disseram que isso era um erro. Não era erro, era

roubalheira. Roubaram do povo R$50.000.000.000,00. Agora a Aneel solta um

documento dizendo que houve erro, mas que estavam de acordo com a lei, que se
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corrigiu o erro, que a partir de agora isso não acontecerá mais. Essa é uma grande

vitória. Mas e o que aconteceu no passado, o que ficou lá atrás, não devolverão? A

Aneel disse que não interferirá nisso, que deixará para determinação das empresas.

Vamos para a Justiça. Conversei com o Deputado Federal Elismar Prado, e

entraremos com ação no Ministério Público Federal pedindo ressarcimento aos

consumidores e crime de responsabilidade para os Diretores da Aneel, que têm, sim,

a responsabilidade de zelar, de cumprir seu papel, que infelizmente não cumpriram.

Ao contrário, estavam beneficiando as companhias de energia elétrica no Brasil

inteiro. Então continuaremos protestando, mobilizando, de olhos abertos, e cobrando,

para que o dinheiro do consumidor seja ressarcido, devolvido por meio de abatimento

na conta de luz.

Há outra questão, da grande campanha que realizaremos neste ano. Além das lutas

históricas, das vitórias em relação à Taxa de Incêndio, ao fim da taxa para chamar a

polícia, à redução da conta de luz, à Copasa, que, no ano passado, por determinação

judicial, em razão de representação que fizemos no Ministério Público, foi impedida

de aumentar o valor da conta de água em torno de 9%, nossa próxima luta será em

relação à telefonia. Uma das tarifas de telefonia mais caras do mundo é a do Brasil,

ou seja, uma das tarifas mais caras do mundo é a praticada no nosso país. O

consumidor é totalmente desrespeitado. O valor cobrado é muito alto, tanto do

telefone fixo como do residencial ou do comercial. O valor é altíssimo; não há como

comparar com os valores cobrados em outros países, inclusive os desenvolvidos. No

Brasil, é o contrário: o preço é muito alto, o imposto é muito alto e o serviço é

porcaria, de baixíssima qualidade. A portabilidade não funciona. Há muitas cobranças

indevidas por parte das empresas, tanto das de celular como das de telefonia fixa. O

cidadão vai reclamar no “telemarketing” e não consegue. Liga para a operadora, o

telefone atende, ele espera 1 minuto e escuta: “Digite 1, 2, 3, 4, 5”. Ele fica 1, 2 horas

ao telefone, a ligação cai, e seu problema não é resolvido. Um terço das

reclamações, em todos os Procons do Brasil, é contra as empresas de telefonia, feita

pelos consumidores. Então abraçaremos essa campanha em Minas Gerais. O

Supremo Tribunal Federal, recentemente, decidiu passar para os Estados e para os

tribunais especiais a decisão em relação à cobrança da assinatura básica.
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Apresentamos projeto, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em relação à

telefonia residencial fixa e também a alguns planos de celular. Há projeto semelhante

a esse, que foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aliás, virou lei, está

valendo. Houve ação na Justiça em que o Supremo deu liminar cancelando os efeitos

da legislação. Espero que julguem o mérito e que a lei, que foi aprovada pela

Assembleia Legislativa de São Paulo, passe a vigorar, porque é cobrança totalmente

injusta. O cidadão não pode pagar por aquilo que não está utilizando. Ele é obrigado

a pagar praticamente R$46,00 todo mês para usufruir de 200 minutos; se não os

utilizar, tem de pagar da mesma forma. E os 200 minutos não servem para celular,

não servem para interurbanos, servem somente para chamadas locais, o que é ilegal.

Na época do Fernando Henrique, determinou-se que essa contribuição seria cobrada

todo mês para fazer a expansão das redes, para criar as linhas de telefones. Só que,

no nosso país, as linhas estão prontas há muito tempo. São 53 milhões de linhas, e

somente 40 milhões estão sendo utilizados. Esses 40 milhões que estão sendo

utilizados cada dia diminuem mais. Finalizando, a população está, a cada dia, ligando

mais para o pré-pago para sair dessa assinatura mensal. Então faremos grande

campanha, com “outdoors”, mobilizações, cartazes, panfletos em todo o Estado.

Portanto esse será o tema que trabalharemos neste ano, com muita força, e tenho

certeza de que, com o apoio da população de Minas Gerais, teremos vitória.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

todos os que nos acompanham aqui, nesta Casa do povo mineiro, e telespectadores

que nos assistem pela TV Assembleia, é uma alegria retornar a esta tribuna, no início

dos trabalhos parlamentares deste ano, embora já tenhamos estado na ativa

praticamente 50% do período de janeiro. Em alguns dias, naturalmente, procuramos

recuperar as energias para os desafios que temos pela frente.

Tenho vários assuntos importantes, mas, antes de abordá-los, não posso deixar de

fazer um contraponto e, ao mesmo tempo, um alerta. Nós que estamos na vida

pública devemos sempre uma satisfação a toda a comunidade que nos elegeu e

temos uma responsabilidade para com ela. Particularmente vejo que a população
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está cada dia mais interagindo por meio dos diversos mecanismos de comunicação,

pela internet ou pela imprensa livre, que é fundamental. Ela está atenta a alguns

artifícios, até artimanhas mesmo de pessoas que dizem sempre a mesma coisa. Essa

é uma prática antiga, usada até das formas mais esdrúxulas em alguns momentos da

história da humanidade. Refiro-me à técnica de repetir sempre uma determinada

coisa, que não está fundamentada na verdade, a fim de passar uma imagem, fazer

um convencimento de algo que não existe, por exemplo, fazer uma acusação ao

governo do Estado de que a segurança pública piorou, de que é uma situação

calamitosa, e mais, de que isso é culpa estritamente do governo do Estado.

Primeiramente, dizer isso é atentar contra a verdade, contra fatos que estão

publicados, divulgados, com números, aliás, que saltam aos olhos. Por exemplo,

verificar que, no ano que terminou, os índices de violência em Minas Gerais

diminuíram a níveis de 10 anos atrás, o que não é fácil em matéria de segurança num

país como o Brasil, em que há uma escalada, um acréscimo de violência. Todo

cidadão sabe disso, sabe que, numa sociedade competitiva, com dificuldades as mais

diversas, talvez até pelo fato de termos enormes desigualdades sociais a serem

vencidas, a violência tem crescido em vários Estados da Federação em níveis

alarmantes. Em Minas, felizmente tivemos um decréscimo, voltamos a números de

um tempo de mais tranquilidade. Queira Deus que possamos continuar, Deputado

João Leite, esse trabalho sério em que foi ampliado o número de vagas em presídios,

foi criada a carreira de Agente Penitenciário, foram ampliados e mais bem equipados

os quadros da Polícia Civil e da Polícia Militar. Consequentemente, houve a

diminuição do nível de violência.

Não se falou aqui dos grandes avanços dessa administração, ao atacar o governo,

nessa estratégia de repetir, repetir sempre algo que não corresponde a verdade,

tentando passar para as pessoas a ideia de que é um governo desastroso, o que,

aliás, contraria a opinião do povo mineiro e do povo brasileiro, que aprova o

Governador Aécio Neves. Ele é, entre todos os Governadores da Federação, o de

maior índice de aprovação, e já no seu oitavo ano de mandato. Então não é algo do

calor do pós-eleição, mas uma análise após o trabalho realizado. Faz-se acusação e

cobra-se um fundo estadual de segurança, esquecendo-se de que os investimentos



____________________________________________________________________________
296

em segurança cresceram neste mandato do Governador e no mandato anterior muito

acima de 200% daquilo que era investido nos governos anteriores. Não se faz uma

consideração sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é previsto pela

Constituição, cujas decisões estão nas mãos do PT, partido que dirige o Brasil e que

não passa um centavo para Minas Gerais, não cumpre a obrigação constitucional.

Seria cumprir a obrigação, embora o dinheiro esteja sobrando em Brasília. Vemos

isso com o processo de campanha eleitoral antecipado do Presidente e da sua

candidata andando o País inteiro, fazendo campanha, campanha explícita, num

atentado à legislação eleitoral.

Então fiz esse contraponto, porque acho que temos um dever para com quem nos

assiste de não permitir que um espaço como este, que é para fazer o debate, possa

virar samba de uma nota só ou samba do crioulo doido, em que de repente se

repetem várias coisas, acusam-se as empresas dos mineiros, as nossas empresas,

como a Cemig e a Copasa, como se fossem as piores do País.

E os números provam o contrário, pois são empresas sérias que estão melhorando

e avançando. Claro que ainda temos contas altas porque a maioria dos impostos vão

para o governo federal. Há mais de 12 impostos federais embutidos nas contas de luz

que todos pagam, fazendo com que ela seja realmente uma conta cara. Na verdade,

todos esses contrapontos não são colocados.

Quando faço uma reflexão sobre as questões federais aqui, faço também uma

análise dos pontos positivos feitos pelo governo federal. Naturalmente, há o dever e o

direito de se fazerem críticas. Não tiro o direito e até o dever dos Deputados,

especialmente os da Oposição, de fazerem críticas ao governo do Estado. Isso é

saudável. Agora, que elas sejam fundamentadas na verdade e que não usem essa

estratégia já usada em passados tenebrosos - como nos tempos do nazismo e do

fascismo - de ficar repetindo insistentemente uma coisa, sem se preocupar em

alicerçar-se em fundamentos e verdades.

Afinal, quem está lá do outro lado nos assistindo está sendo tratado de uma forma

que não entendo como respeitosa, pois a verdade é fundamental para que haja

respeito.

Sr. Presidente, ainda preciso usar esse pouco tempo que me resta para falar de
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fatos extremamente bons, pois há muitos acontecimentos bons que precisam também

ser valorizados e reconhecidos, até para que possamos fazer mais. Primeiramente,

registro com alegria a presença aqui entre nós da Sra. Maria Luisa, provedora da

santa casa de misericórdia da querida cidade de Nepomuceno, que veio juntamente

com o Vereador Donizete, também de Nepomuceno, com o objetivo de assinar um

convênio de uma emenda parlamentar que ficou empenhada no ano passado. Essa

emenda ficou devidamente organizada, mas alguns dados precisavam ser

complementados, o que faz parte de um processo burocrático normal, por isso,

vieram verificar a tramitação desse convênio. Tivemos a alegria de poder informá-los,

bem como o povo de Nepomuceno, de que essa nossa emenda deverá ser paga nos

próximos dias, a exemplo de outras emendas de alguns colegas que ficaram

empenhadas para serem pagas nos próximos dias. Dessa forma, essa nossa emenda

destinada à santa casa de Nepomuceno será paga, se Deus quiser, nos próximos

dias. Trata-se de uma ação importante do governo Aécio Neves de fazer parceria

com os hospitais, como o Pro-Hosp. É um programa que visa fortalecer os diversos

hospitais que atendem o SUS. Além dessa ação, o governo nos estará ajudando a

construir agora um grande hospital na região Centro-Oeste, que atenderá não só a

cidade de Divinópolis, mas toda a região. Trata-se de uma obra de R$40.000.000,00,

que visa melhorar e ampliar a oferta de atendimento ao SUS. É um hospital público

que irá atender toda a população. É uma luta nossa, naturalmente com o apoio do

Prefeito Vladimir e com a vontade política do Governador Aécio Neves de melhorar a

saúde. Ainda falando sobre saúde, Sr. Presidente, recebi com muita alegria um

comunicado do Dr. Rivaldo, nosso Presidente do hospital de Passos. Para minha

alegria, ele nos agradeceu pela presença na inauguração do Hospital do Câncer,

também com nosso apoio. Na ocasião, aliás, ele nos honrou com uma homenagem

por sermos parceiros da cidade. Já nos próximos dias estaremos também em Piumhi

e lá estaremos ao lado da diretoria da santa casa local. Lá também estaremos

lutando pela implantação de mais uma UTI. Saúde requer uma grande demanda. O

Deputado Doutor Viana, nosso Presidente, conhece bem essa realidade e sabe que é

uma demanda permanente. Muitas vezes trabalhamos ajudando na área da saúde e

ficamos com uma certa sensação de impotência porque sempre há uma demanda a
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ser atendida. Porém, não podemos desistir da causa da saúde em razão disso. Há

alguns que chegam a dizer: “Olha, saúde é um pouco ingrata em termos de apoio

político ou de dar respaldo”. Em primeiro lugar, não podemos estar só pensando em

voto o tempo todo. Aliás, temos primeiro o dever de retribuir pelo fato de estarmos

aqui e, por isso, temos de trabalhar com seriedade, atender demandas prioritárias.

Saúde é demanda prioritária. Segundo, trata-se de uma demanda permanente e, se é

permanente, exige ação permanente. Em breve estaremos em Coronel Fabriciano

para inaugurar uma UTI na cidade. Há dois anos que luto pela construção dessa UTI

lá, Deputado Doutor Viana. Coloquei uma emenda parlamentar e depois fiz um apelo

para conseguir o dinheiro para comprar os equipamentos. Percebe-se que dessa

forma as coisas vão acontecendo. Felizmente temos sempre coisas boas a serem

ditas. Isso é fruto do trabalho sério em parceria com o nosso Governador.

Não posso deixar de fazer uma leitura rápida de um comunicado que recebi quando

do início dos nossos trabalhos, oriundo da Cooperprata, uma cooperativa

agropecuária. Em poucas palavras, essa cooperativa faz uma reflexão sobre o

resultado de uma lei de minha autoria. É uma iniciativa minha, que contou com o

apoio dos demais colegas desta Casa. Conseguimos incluir na legislação tributária de

Minas Gerais a isenção do ICMS para o leite, quando da sua entrega pelo produtor

rural para a cooperativa ou para o laticínio, e o direito da cooperativa ou do laticínio

que compram o leite de poderem aproveitar um crédito presumido de ICMS, de 12%

sobre o valor do leite. Isso significa que, ao aproveitar um crédito presumido de 12%,

no momento da venda de queijo, de manteiga ou de leite empacotado, a cooperativa

pagará menos imposto porque ela está aproveitando um crédito presumido. Digo

crédito presumido porque um produtor, para produzir leite, paga muito imposto. Ele

compra combustível, energia elétrica, ração e uma série de insumos que têm imposto.

Nesse caso, ele transfere esse crédito para o laticínio.

Essa nossa iniciativa, segundo o testemunho da diretoria da Cooperprata, foi uma

das responsáveis por uma melhora no preço do leite durante o ano passado e,

principalmente, por uma melhora nos resultados da cooperativa, que foram positivos.

Isso porque, ao se pagar menos impostos, pode-se pagar melhor ao produtor. A

Cooperprata até menciona que, enquanto determinadas empresas pagam um
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determinado valor, a Cooperprata está pagando um pouco mais, algo em torno de

R$0,65 pelo litro de leite, o que ainda é muito pouco, mas poderia ser menos ainda,

se eles tivessem de pagar mais imposto. A nossa iniciativa de reduzir o imposto

melhorou a situação.

Por último, quero fazer menção a algo que me deu muita alegria nesta semana.

Recebi a visita de um ídolo. Não é todo dia que temos o privilégio de receber uma

visita de alguém de quem somos fãs. Recebi a visita de um querido amigo, um

grande atleta, uma figura que conseguiu dar alegria aos cruzeirenses e aos

atleticanos. É uma figura especial. Estou falando do querido Procópio Cardoso, que,

por muitos anos, foi um grande craque do Cruzeiro. Ele jogou com o Tostão, com o

Dirceu Lopes e com o Piazza. Posteriormente, foi treinador do Atlético por muitas

vezes e principalmente nos momentos difíceis, sempre mostrando caráter,

personalidade e competência. O Heleno, que o conheceu, assim como o Deputado

João Leite, que também o conhece, sabem tratar-se de uma figura especial. O

Procópio é da região de Salinas. Aliás, temos vários amigos em comum em Salinas.

Ele nos deu essa alegria de marcar um encontro. Faço referência a essa visita que

tive e à oportunidade de conversar com o Procópio porque o que me encantou mais

foi ver que, a exemplo de um craque da bola e da cidadania, como o Deputado João

Leite, que é um exemplo para nós, o Procópio, que também é um ídolo, veio-me falar

das suas preocupações, prezado Deputado Doutor Viana, com educação, com ética

na política e com os produtores rurais de Salinas. Ele veio justamente me pedir apoio

a esses produtores rurais, então mostrei a ele que aqui, na Assembleia, temos

tentado resolver esse problema, mas dependemos do Congresso Nacional. Ele dizia

não ter o menor cabimento o decreto do Presidente Lula segundo o qual toda a região

de Salinas e o Norte de Minas são mata atlântica, numa atitude autoritária e

grosseira, de desconhecimento da realidade mineira. A atitude do Presidente

inviabiliza as atividades agrícolas, principais geradoras de emprego, renda e

sobrevivência humana na região. Essas pessoas estão sendo impedidas por um

decreto autoritário e sem sentido, feito por tecnocratas que, a pretexto de quererem

dizer ao mundo que a mata atlântica aumentou no Brasil - como se isso fosse

possível, porque ela começou a ser destruída logo na descoberta do Brasil - e como
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se também fosse possível compensar, fizeram um decreto que estabelece que a mata

seca, a região árida, seca e de grandes dificuldades para os agricultores, virou mata

atlântica e ninguém pode tocar em nada. Os produtores que se danem. Fiquei

encantado com o Procópio por ter essa lucidez e maturidade. Com isso, ele mostra

que não só foi um grande craque, um grande treinador e um grande líder, mas

também, sem dúvida, uma referência para nós, pois continua pronto para servir ao

povo mineiro, com seu exemplo de cidadania. Parabéns ao Procópio Cardoso.

Obrigado pela visita que me fez. Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho tempo para

abordar as outras matérias, mas espero fazê-lo na próxima semana. Queremos dizer

que estamos a todo vapor, prontos para trabalhar e votar. Tem eleição este ano, mas,

antes de mais nada, temos nossa obrigação de trabalhar pelo povo mineiro porque

fomos eleitos há quatro anos, e o nosso mandato ainda não acabou. Não é hora de

pensar só em eleição; é hora de trabalhar e de produzir, que é o que todos esperam

de todos nós. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica que amanhã aniversaria o nosso

companheiro Delvito Alves.

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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Requerimento nº 5.262/2009 ao Requerimento nº 5.261/2009, ambos

das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular, por guardarem

semelhança.

Mesa da Assembleia, 4 de fevereiro de 2010.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

477/2010, do Governador do Estado, solicitando, nos termos do art. 69 da

Constituição Estadual, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.142/2010, de

sua autoria, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de

Planejamento e Gestão, o projeto passa a tramitar em regime de urgência, conforme

o disposto no art. 208 do Regimento Interno.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.384 e 5.385/2010,

da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária,

em 3/2/2010, do Requerimento nº 5.229/2009, do Deputado Duarte Bechir; de

Assuntos Municipais - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 3/2/2010, dos

Requerimentos nºs 5.230, 5.231 e 5.313/2009, do Deputado Doutor Viana, e 5.307 e

5.308/2009, do Deputado Duarte Bechir; de Segurança Pública - aprovação, na 1ª

Reunião Extraordinária, em 3/2/2010, do Projeto de Lei nº 3.988/2009, do Deputado

Delvito Alves, e dos Requerimentos nºs 5.255 a 5.258/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, 5.290/2009, da Comissão de Participação Popular, e 5.310/2009, do

Deputado Célio Moreira; e de Cultura - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em

3/2/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.008/2009, da Deputada Cecília Ferramenta, e

4.031/2009, do Deputado Duarte Bechir, e dos Requerimentos nºs 5.249 e

5.250/2009, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dilzon Melo, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Eros Biondini. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, demais colegas
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Deputados aqui presentes, amigos da galeria, servidores da Casa e amigos que nos

acompanham pela TV Assembleia, volto à tribuna hoje porque justamente hoje é um

dia especial para a nossa Belo Horizonte e, de maneira especial, para mim, que hoje

tenho a alegria de ocupar o cargo de Vice-Presidente da Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo desta Casa. Hoje à noite, no Chevrolet Hall,

teremos o lançamento do segundo momento da campanha Eu Amo BH

Radicalmente. Será uma grande festa. Essa é a maior campanha nacional de

“marketing” da Capital. Ele será renovado a partir de hoje.

Fiz questão de vir com a camiseta, porque desta vez são acrescidas na frase “Eu

amo BH radicalmente” as palavras “E provo”. Hoje será o lançamento dessa

campanha, que foi instalada pela primeira vez, em 2006, produzindo resultados

tremendos e surpreendentes. Nós, que temos oportunidade de viajar por vários

lugares do Brasil, como Porto Seguro, na Bahia, ou cidades históricas de outros

Estados e cidades turísticas, como Cabo Frio, podemos ver espalhadas por todos os

lados camisetas da campanha Eu Amo BH Radicalmente. Isso nos enche de alegria,

porque essa campanha foi lançada, entre tantos objetivos, com o específico de

aumentar a autoestima do morador da cidade de Belo Horizonte. Essa campanha

pretende fazer com que percebamos que o grande cartão de visita de uma cidade, de

uma Capital, principalmente com a qualidade de vida que tem Belo Horizonte, é o

morador.

O Convention Bureau, na pessoa do seu Presidente Noronha, lança-nos este

“slogan”: “Quando a população ama, o turista ama”. E gestos pequenos, como um

bom-dia, demonstrando a felicidade de uma pessoa em estar em sua cidade,

demonstram isso. É claro que nós, enquanto representantes do povo, temos as

políticas públicas para desenvolver, elaborar, acompanhar, fiscalizar, muitos desafios,

mas temos também de incentivar a nossa cidade a crescer. Sabemos do potencial

turístico de Belo Horizonte, que hoje, muito devido ao trabalho excelente realizado

pelo Governador Aécio Neves e pelo Prof. Anastasia, se tornou um grande polo do

turismo de negócios do Brasil, e até mesmo do mercado internacional. Percebemos

esse salto e, mais que isso, Sr. Presidente, percebemos que, quando olhamos para a

frente, vemos um futuro maravilhoso para Belo Horizonte. E todos nós, que somos
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belo-horizontinos e que amamos esta cidade, temos algo com que contribuir. É claro

que nenhum projeto é perfeito e que nenhuma campanha é sem defeito, mas

devemos assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel de contribuir para que o

lugar em que vivemos seja valorizado, mais desenvolvido, e para que não apenas os

moradores, mas também as pessoas que aqui vêm, encontrem um bom lugar para se

viver, um lugar feliz. Então devemos valorizar isso.

Por isso quero hoje, como belo-horizontino e como Vice-Presidente da Comissão de

Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, parabenizar os idealizadores do

projeto Eu Amo BH Radicalmente, ligado ao bhesperaporvoce.com.br, que é um

“site”, onde as pessoas podem adquirir todas as informações.

Desta vez, depois de essa campanha vir se estendendo desde os anos de 2006,

2007, 2008 e 2009, não apenas em nosso Estado, mas, como já disse, fora de Minas,

agora temos outro apelo: Eu Amo BH Radicalmente. E Provo. Provo por meio das

minhas atitudes. E são propostas três ações: atitudes positivas, gentileza urbana e

ações de sustentabilidade. Conversando, há poucos minutos, com o Presidente do

Convention Bureau BH, Sr. Noronha, comentávamos sobre um projeto muito elogiado

que apresentamos nesta Assembleia, o da coleta seletiva em “shopping centers”. No

ano de 2009, o Governador sancionou esse projeto, convertendo-o em lei. O projeto

diz respeito especificamente à Capital e às grandes cidades, onde há “shopping

centers” ou departamentos com mais de 50 lojas. Então hoje estamos aqui para

aplicar essa lei, que fará com que os “shopping centers” e outros estabelecimentos

recolham o lixo por meio da coleta seletiva. Esse é um exemplo de tantas outras

ações que nós, na condição de representantes do povo ou qualquer munícipe de Belo

Horizonte, podemos fazer para valorizar nossa cidade. Sr. Presidente, estamos às

vésperas da Copa do Mundo e, por que não dizer, às vésperas das Olimpíadas.

Conversando também com o Sr. Noronha e com outras pessoas que têm estudado e

se aprofundado em turismo em Belo Horizonte, essa é a grande oportunidade que

temos para realmente trazer recursos e desenvolvimento para o nosso Estado. Talvez

nunca tenha havido outra oportunidade igual. Percebemos que as Olimpíadas

parecem estar mais distantes que a Copa e, ao mesmo tempo, com menos

expressão. A preparação da Copa nos ajudará nas Olimpíadas. Provavelmente Belo
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Horizonte sediará o principal momento do futebol, o que trará muitas possibilidades a

todos os segmentos, a todos os profissionais. Será uma grande oportunidade. A partir

de agora, todos nós que moramos em Belo Horizonte ou na Grande BH devemos nos

preparar. Sabemos que teremos cidades-dormitórios, como Caxambu, São Lourenço.

Por isso todas as regiões turísticas do Estado têm de se preparar, porque será um

efeito cascata. Chegando ao Aeroporto de Confins, milhares de turistas conhecerão

Minas Gerais nesses próximos anos. É preciso dar o pontapé inicial. Acredito que

hoje será um grande dia. À noite, uma banda muito conhecida e querida em Belo

Horizonte, a Tianastácia - mando um abraço ao Podé, com quem estudei e cantei -, e

um cantor sertanejo, Eduardo Costa, muito conhecido, se apresentarão. Contaremos

com a presença do nosso Prefeito Márcio Lacerda. Eu estarei lá como Vice-

Presidente da Comissão de Turismo. Anuncio, pois, esse grande momento. Essa é a

maior campanha de “marketing” do Brasil. Mais que ficar no “marketing” e na

propaganda, ela se instalará. Os meus queridos amigos representantes dos

esqueitistas e dos esportes radicais estão dando apoio, assim como os meus

assessores e amigos que se interessam pelo assunto. Percebemos que o potencial

de Belo Horizonte, de Minas Gerais, nessa área ainda é inexplorado. De fato, nem

temos conhecimento desse potencial. Queremos, sim, apoiar os esportes radicais.

Estarei hoje reunido com os coordenadores da federação de “skate”, porque

queremos trazer para cá uma etapa do campeonato brasileiro em 2010 e nos

preparar para que uma das etapas do campeonato mundial também se realize aqui.

Enfim, estaremos esta noite no Chevrolet Hall. Quem não puder comparecer esteja lá

de coração, dizendo que ama BH radicalmente e prova por meio de atos de gentileza

urbana, de sustentabilidade, de atitudes positivas, de um bom-dia amigo àqueles que

visitam a cidade, da forma com que contribuem para limpar a cidade, da educação, e

da acolhida àqueles que aqui chegam. A partir das 20 horas de hoje, Sr. Presidente,

BH espera por nós, BH espera por você, BH espera por milhares de turistas. O

evento de hoje representa mais que uma festa, representa o pontapé inicial de um

tempo de esperança de desenvolvimento. Quantos profissionais liberais, quantos

autônomos, quantos pequenos empresários da área têxtil, de pequenas confecções,

taxistas já estão vislumbrando um futuro melhor por causa desse grande potencial de
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Belo Horizonte e de Minas Gerais! Alguns estão frequentando aulas de línguas, estão

se capacitando para prestar um melhor serviço. Quem ganhará com isso é a

população mineira. Que venham os turistas, que sejam bem-vindos. Eles não vêm

apenas para conhecer, para amar, para trazer recursos, mas também para incentivar

cada um de nós, habitantes de Belo Horizonte, da Grande BH e de Minas Gerais, a

sermos acolhedores. Parabéns ao Convention Bureau! Parabéns ao Dr. Noronha! A

partir das 20 horas, estaremos no lançamento da festa Eu Amo BH Radicalmente e

Provo. Que o Brasil todo possa vestir essa camisa. Obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

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

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

Deputados para a especial de terça-feira, dia 9, às 9 horas, e para a extraordinária

também de terça-feira, 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 será publicada na edição do dia 9/2/2010.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/12/2009

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, André Quintão, Fahim

Sawan (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do

BSD) e Jayro Lessa (substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da

Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições



____________________________________________________________________________
306

sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência suspende a reunião por quinze

minutos para entendimentos entre as lideranças. Reabertos os trabalhos, a

Presidência informa que faz retirar da pauta da presente reunião o Projeto de Lei

Complementar nº 57/2009 e o Projeto de Lei nº 3.797/2009, por falta de pressupostos

regimentais. O parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 55/2009, no 2º turno,

lido na reunião anterior, é retirado e é apresentado outro parecer, o qual conclui pela

aprovação da matéria na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3

(relator: Deputado Délio Malheiros). 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. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.960/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 3.797/2009.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 2010.

Neider Moreira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de Andrada -

Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Escola Estadual Abílio Neves, no Município de Campo

Belo, pela realização do Projeto Incluir, com o tema "Todas as crianças são bem

vindas à escola" (Requerimento nº 5.050/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Ronaldo Gonçalves, Prefeito Municipal de Pains, por

ter editado decreto que transformou a Gruta Jardim do Éden, nesse Município, em

unidade de conservação integral (Requerimento nº 5.053/2009, do Deputado Délio
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Malheiros);

de congratulações com a Associação Sabarense Protetora dos Animais e da

Natureza pelos 8 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.054/2009, do Deputado

Wander Borges);

de aplauso ao Presidente do Minas Tênis Clube pelos 74 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.115/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Sr. Adair Sebastião Alves pelo recebimento do título de Cidadão

Honorário de Sete Lagoas (Requerimento nº 5.118/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Walace Ventura, Prefeito Municipal de Ribeirão das

Neves, pelo recebimento da Certificação Internacional Brasil Américas 2009,

concedida aos 100 melhores governos e Prefeitos das Américas (Requerimento nº

5.129/2009, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com o Secretário de Defesa Social pelo lançamento do CD

"Vozes das Celas", cujo objetivo é revelar talentos musicais nas penitenciárias e

promover a humanização do sistema prisional do Estado (Requerimento nº

5.131/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Diretoria dos Diários Associados pela série de

reportagens do jornal "Estado de Minas" sobre a disseminação do "crack"

(Requerimento nº 5.132/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Montanhês Clube de Ouro Fino pelos 45 anos de sua

fundação (Requerimento nº 5.135/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da Polícia Militar pela

atuação dos policiais que fizeram a segurança da Irmã Geralda Magela Fonseca, na

reunião realizada em Salto da Divisa, no dia 23/11/2009, para obter esclarecimentos

sobre a ocorrência de conflitos agrários no acampamento Dom Luciano Mendes e

sobre as constantes ameaças de morte sofridas pela Irmã (Requerimento nº

5.136/2009, da Comissão de Direitos Humanos);

manifestação de apoio ao Ministro da Previdência Social pelo acordo, a ser

assinado com o Japão, com vistas a garantir que o tempo de trabalho de brasileiros

nesse país possa ser contado para aposentadoria e sejam agilizadas negociações de

acordos dessa natureza com países que recebem imigrantes brasileiros
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(Requerimento nº 5.138/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de

Apoio aos Emigrantes Mineiros);

manifestação de apoio ao Ministro do Trabalho e Emprego pela implantação, no

Estado, de posto de atendimento específico para imigrantes, emigrantes e

retornados, sendo o primeiro no Município de Governador Valadares, bem como

sugestão de que seja implantado programa de qualificação profissional específico

para retornados (Requerimento nº 5.139/2009, da Comissão Extraordinária de

Políticas Públicas de Apoio aos Emigrantes Mineiros);

de congratulações com a comunidade de São José do Alegre pelos 56 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.165/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Toledo pelos 56 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.166/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Carrancas pelos 61 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.167/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Capim Branco pelos 56 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.168/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Congonhas do Norte pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.169/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a Associação dos Produtores Rurais de Sabará pelo 14

anos de sua fundação (Requerimento nº 5.171/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Escola Estadual Christiano Guimarães pelos 81 anos de

seu funcionamento (Requerimento nº 5.172/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Federação de Futebol Society de Minas Gerais pelos 12

anos de sua fundação (Requerimento nº 5.173/2009, do Deputado Wander Borges);

de aplauso à Votorantim Metais pelos 40 anos de produção de zinco eletrolítico

(Requerimento nº 5.199/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Gouveia pelos 56 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.200/2009, do Deputado Doutor Viana);
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de congratulações com o Sr. Bruno Terra Dias por sua eleição como Presidente da

Amagis (Requerimento nº 5.201/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Empresa Belo Vale Reformadora de Pneus pelos 40 anos

de sua fundação (Requerimento nº 5.202/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação Fundamental Cidade Feliz pelos seis anos de

sua fundação (Requerimento nº 5.206/2009, do Deputado Wander Borges);

de aplauso aos policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios de Betim

pelas ações rápidas de repressão ao crime realizadas este ano (Requerimento nº

5.322/2009, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Cb. PM Luis Carlos Ferreira Souza e ao Sd. Jefferson Souza Amaral

pela efetiva ação policial que frustrou a tentativa de assalto à cooperativa de crédito

em São José de Almeida, Distrito do Município de Jaboticatubas (Requerimento nº

5.324/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/2/2010

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições desta Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr. Thiago Alexsander Costa Grego, Subsecretário de Inovação e Logística

do Sisema, enviando o “I Relatório de Sustentabilidade do Sisema”, e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” em 23/1/2010: ofício do Sr.

Domingos Filho, Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. 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 Requerimentos nºs 5.259, 5.268, 5.273,

5.311 e 5.312/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (5)

em que solicita sejam encaminhados à Superintendência Regional de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável - Supram -, Regional Sul, pedidos de providências

para que, nos processos de licenciamento ambiental das pequenas centrais

hidrelétricas a serem instaladas na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, os estudos

ambientais levem em consideração todas as intervenções previstas nesse curso de

água para fins de geração de energia hidrelétrica; e para que se abstenha de

homologar o Licenciamento Ambiental nº 24931-2008/001/2009 e o Protocolo nº

423720/2009, em tramitação nesse órgão, até que sejam debatidas as questões de
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interesse da comunidade no âmbito do Poder Legislativo; seja encaminhado à

Câmara Municipal de Bueno Brandão pedido de informações sobre o andamento de

projeto de lei ou de qualquer outra iniciativa do Executivo quanto às questões

ambientais do Município, esclarecendo ainda a esta Comissão se foi realizada

alguma audiência pública, convocada pelo Prefeito Municipal, para debater a

instalação da Central de Geração Hidrelétrica nesse Município; sejam solicitadas à

Prefeitura Municipal de Bueno Brandão cópias dos Ofícios nºs 319 e 362/2009,

expedidos pelo Gabinete do Prefeito e anexados ao Processo nº

249931/2008/001/2009, que se encontra em tramitação na Supram-SM; e seja

marcada, por esta Comissão, visita técnica aos Municípios de Bueno Brandão e

Munhoz, para que se conheça a região onde se pretendem instalar as barragens de

geração de energia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 fevereiro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Sávio Souza Cruz - Gil Pereira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

3/2/2010

Às 14h29min, 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:

ofícios da Sra. Dilene Dileu, Presidente da Câmara Municipal de Governador

Valadares, encaminhando cópia do Requerimento nº 825/2009, que congratula esta

Comissão pelos relevantes trabalhos realizados em prol da segurança pública na
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região, e dos Srs. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas

Socioeducativas, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.103/2009,

que esclarece a disponibilidade do órgão para negociar com os Municípios sobre a

construção do Centro Socioeducativo na 12ª Região Integrada de Segurança Pública;

Bonifácio Andrada, Deputado Federal, comunicando apoio para a aprovação de

projetos que alteram dispositivos da Lei de Execução Penal; Francisco José

Guimarães Filho, Presidente da Comissão de Administrativos da Polícia Civil,

solicitando uma audiência para viabilizar junto ao governo do Estado a inserção da

carreira de natureza administrativa da Polícia Civil no quadro de pessoal da Lei

Complementar nº 84; e Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia do Estado, encaminhando

cópia da Denúncia nº 23.825, para conhecimento e adoção de medidas legais

cabíveis, em que são narrados fatos com possível envolvimento de policiais civis

lotados na Delegacia de Polícia de Salto da Divisa; e de correspondência publicada

no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Ciro

Pedrosa, Deputado Federal (12/12/2009); Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa

Social, (17/12/2009); Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia do Estado (18/12/2009); da

Sra. Fabiana de Lima Leite (2), Superintendente de Prevenção à Criminalidade da

Secretaria de Defesa Social, dos Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral;

Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente Regional no Estado do Departamento

de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça; Pedro Meneguetti,

Subsecretário da Receita Estadual; Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig;

Paulo de Tarso Morais Filho, Promotor de Justiça; Luiz Alberto Albuquerque Souza,

Chefe de Gabinete do Deputado Federal Aelton Freitas; Pabloneli de Sousa Vidal,

Diretor de Gestão de Vagas da Secretaria de Defesa Social; Cássio Antonio Ferreira

Soares, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social, (16/1/2010); Cel.

Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG; Djalma

Bastos de Morais, Presidente da Cemig; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da

Polícia Civil de Minas Gerais (23/1/2010); da Sra. Fabiana de Lima Leite,

Superintendente de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Defesa Social, e do

Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional (30/1/2010).

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 558/2007, no 2º turno, para o
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qual designou a Deputada Maria Tereza Lara como relatora. 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 3.988/2009, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.255 a 5.258, 5.290 e 5.310/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado João Leite

e das Deputadas Gláucia Brandão e Maria Tereza Lara, emendado pela Deputada

Gláucia Brandão, em que solicitam seja realizada reunião conjunta de audiência

pública desta Comissão e a Comissão de Educação para debater e propor soluções

com relação aos conflitos e violências nas escolas públicas do Estado (“bullying”); do

Deputado Ruy Muniz em que solicita seja realizada reunião com convidados para

discutir notícias veiculadas na imprensa sobre a venda de carteiras de habilitação,

denonimada "Máfia das Carteiras de Motoristas"; do Deputado Ruy Muniz, emendado

pela Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja realizada reunião com

convidados para discutir a violência contra a mulher, em especial as circunstâncias

que levaram ao assassinato da cabeleireira Maria Islaine de Morais; do Deputado

Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ofício ao Comandante-Geral

da PMMG solicitando a implantação de um pelotão com o efetivo correspondente a

fim de atender a sede da Comarca no Município de Estrela do Sul; da Deputada

Maria Tereza Lara (2) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Segurança

Pública do Estado da Bahia, César Nunes, pedido de agilidade e rigor na apuração do

assassinato de Maurílio Ferreira Gomes, ocorrido no Município de Nova Viçosa (BA);

seja realizada visita, juntamente com a bancada feminina, à Superintendência de

Investigações e Polícia Judiciária, com a finalidade de conhecer as ações e as

providências para conter a onda de violência contra as mulheres 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, 9 de fevereiro de 2010.
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João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.563/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação União Sport Clube, com sede no Município de Piraúba.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.563/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

União Sport Clube, com sede no Município de Piraúba, que tem como finalidade

proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do esporte,

principalmente o futebol, podendo competir em todas as modalidades esportivas

amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino e masculino.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.563/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.696/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação do Bairro Jardim Panorama, com sede no

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.696/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Bairro Jardim Panorama, com sede no Município de Alpinópolis, que tem como

finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em atender às demandas dos

moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais, culturais e

recreativas, oferece assistência médica aos habitantes mais carentes, representa

seus associados perante os poderes públicos municipal, estadual e federal,

defendendo seus interesses e colabora com entidades congêneres.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.696/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.007/2009

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 de Promoção à Vida Uai Brasil, com sede no Município

de Teófilo Otôni.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009 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
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O Projeto de Lei nº 4.007/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Promoção à Vida Uai Brasil, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

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. 33 determina que seus

Diretores, Conselheiros e associados não percebem remuneração, gratificação,

vantagens ou benefícios, em razão de suas atividades; e o art. 38 dispõe que, no

caso de dissolução, os bens remanescentes serão destinados 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 4.007/2009.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.046/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento

Rural da Tenda Moreno, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.046/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Desenvolvimento Rural da Tenda Moreno, com sede no Município de

Uberlândia, que tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida da população

local.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, assistenciais, culturais,

desportivas e de lazer, representa os associados junto a entidades públicas e

privadas, defendendo os seus interesses e reivindicações, mobiliza-os para participar

de iniciativas de interesse geral, fomentando a integração e a solidariedade entre eles

e a comunidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.046/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.076/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Organização Jovens Construindo a

Cidadania do Brasil – JCC Brasil, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2009 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 4.076/2009 tem por finalidade declarar de utilidade a

Organização Jovens Construindo a Cidadania do Brasil – JCC Brasil, com sede no

Município de Uberlândia.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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 nos arts. 24, 35 e 38

que as atividades dos Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes não serão remuneradas; e no art. 46 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, com sede e atividades

preponderantes no Estado e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

ou a entidade pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.076/2009.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.079/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar da Criança Divina Lucas da Silva, com sede no

Município de São Gotardo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/12/2009 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.079/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

da Criança Divina Lucas da Silva, com sede no Município de São Gotardo.

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

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. 27 determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores e sócios serão inteiramente

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

bonificação ou vantagem; e o art. 29 dispõe que, no caso de dissolução, os bens

remanescentes serão destinados a instituição congênere, juridicamente constituída,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.079/2009.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito Alves - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.082/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo da Melhor Idade Serenidade – GMISER

–, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/12/2009 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



____________________________________________________________________________
320

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 4.082/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo da Melhor Idade Serenidade – GMISER –, com sede no Município de Sabará.

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

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. 28 determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e o art. 32 dispõe que, no caso de dissolução, os bens remanescentes

serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.082/2009.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.417/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2009 e distribuída às
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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 8/7/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto de lei baixado em diligência à

Secretaria de Planejamento e Gestão, a fim de que informasse a esta Casa a

transferência de domínio pretendida. De posse da resposta, passamos à análise da

proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.417/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Piranga o imóvel

com área de 450m², localizado na Rua Santa Efigênia, nesse Município, e registrado

sob o nº 13.939, a fls. 48 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Piranga.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Essa exigência está plenamente atendida, pois, de acordo com o parágrafo único

do art. 1º do projeto, o terreno será destinado à construção do novo prédio da

Unidade Básica de Saúde Dr. Solon Ildelfonso, pleito da população piranguense

encaminhado a esta Casa por seu Prefeito.

Também em defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

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

ou se for ela modificada.

Importante ressaltar que a Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio da Nota

Técnica nº 389/2009, manifestou-se favoravelmente à doação pretendida, uma vez

que o imóvel foi doado ao Estado por particulares, com a condição de que fosse

utilizado para a implantação do posto de saúde do Município.
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Embora não haja impedimento à tramitação do projeto de lei em análise,

apresentamos o Substitutivo nº 1, com o objetivo de adequar seu texto à técnica

legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.417/2009 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Piranga o imóvel

com área de 450m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) localizado na Rua

Santa Efigênia, nesse Município, e registrado sob o nº 13.939, a fls. 48 do Livro 3-S,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Parágrafo único – O imóvel descrito no “caput” deste artigo será destinado à

construção do novo prédio da Unidade Básica de Saúde Dr. Solon Ildelfonso.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista ou se modificada sua finalidade.

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

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.449/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

alterar o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.791, de 2007.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a quem compete examiná-la preliminarmente quanto

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

Em 14/7/2009, o projeto foi baixado em diligência à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre a alteração pretendida.

Atendida a solicitação, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei nº 16.791, de 19/7/2007, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Novo Cruzeiro um terreno edificado, com área de 880m², situado na Rua Getúlio

Vargas, nesse Município, para, de acordo com o parágrafo único de seu art. 1º, a

construção de uma unidade escolar da rede municipal.

Pretende o Projeto de Lei nº 3.449/2009 alterar a redação do parágrafo único do art.

1º, para que o imóvel doado passe a destinar-se à instalação de um centro de

convenções e desenvolvimento de atividades de interesse social.

Cabe observar que a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, por

intermédio da Nota Técnica nº 406/2009, manifestou-se favoravelmente à nova

destinação do imóvel, uma vez que todas as unidades de ensino estaduais funcionam

em prédios próprios, bem como foi mantida a finalidade pública e o benefício à

comunidade local.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância

obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o

que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza a alienação de bens estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do

Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda

encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão.

Como não há óbice à alteração pretendida, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao

final deste parecer, com a finalidade de acrescentar cláusula de reversão ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da data de publicação da

nova lei, não lhe for dada a nova destinação, revogar o art. 2º da Lei nº 16.791, que

contém a cláusula de reversão relacionada à finalidade anterior, e adequar o texto da

proposição à técnica legislativa

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 3.449/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 16.791, de 19 de julho de 2007,

que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Novo

Cruzeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 16.791, de  19 de julho de 2007, passa a

destinar-se à instalação de um centro de convenções e desenvolvimento de

atividades de interesse social.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 16.791,  de 2007.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.654/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

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

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado, a quem compete examiná-la preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Em 8/9/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretária

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

alienação pretendida, assim como ao Prefeito Municipal de Natércia para se
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pronunciar sobre o interesse do Município.

Atendidas as solicitações, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.654/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Natércia uma área com 150m², a ser desmembrada do imóvel

constituído de terreno com área de 3.090m², situado na Rua José Carlos da Silva,

esquina com Rua José Eneas, nesse Município, e registrado sob o nº 3, a fls. 176 do

Livro nº 2-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Natércia.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido

imóvel será destinado a instalações do Programa Farmácia de Minas, para

atendimento à comunidade.

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

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

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

avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por meio da Nota Técnica nº 416/2009, se posicionou favoravelmente à pretendida

transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão

ao qual o imóvel se encontra vinculado, concorda com a transferência de domínio e

uma vez que não há previsão de projetos sociais para sua utilização, além da

importância da finalidade que será dada ao imóvel, beneficiando especialmente a

comunidade mais carente. Indica, no entanto, a necessidade de alterar no texto da

proposição dado cadastral e a área total do imóvel, que é de 2.794,70m², e não

3.090m².

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Natércia, por meio do expediente datado de

15/9/2009, reafirma que o Município tem necessidade do imóvel, para a finalidade
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prevista na proposição.

Finalizando, apresentamos o Substitutivo nº 1 no final deste parecer, com o objetivo

de acatar as sugestões da Seplag e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.654/2009 com o Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Natércia o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Natércia uma

área com 150m² (cento e cinquenta metros quadrados), conforme descrição do Anexo

desta lei, a ser desmembrada do imóvel constituído de terreno com área total de

2.794,70m² (dois mil setecentos e noventa e quatro vírgula setenta metros

quadrados), situado na Rua José Carlos da Silva, esquina com Rua José Eneas,

naquele Município, registrado sob o nº 594, a fls. 176 do Livro 3, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Natércia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

instalações do Programa Farmácia de Minas.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

for dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: parte do ponto 1, na esquina das

Ruas Manoel José Eneas e José Carlos da Silva, seguindo 15m (quinze metros)

confrontando com a Rua Manoel José Enéas até o ponto 2; dali segue 10m

confrontando com a Escola Estadual João Goulart Santiago Brum até o ponto 3; dali

segue 15m (quinze metros) ainda confrontando com o terreno da Escola até o ponto

4; dali segue 10m (dez metros) confrontando com a Rua José Carlos da Silva, até o
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ponto 1, onde se iniciou esta descrição, perfazendo uma área total de 150m² (cento e

cinquenta metros quadrados) .

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.020/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 4.020/2009 “institui

o Selo de Qualidade Nutricional e Segurança Alimentar no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a instituir o Selo de Qualidade Nutricional e

Segurança Alimentar no Estado.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que, segundo a própria autora da proposição, “o

objetivo precípuo do Selo é distinguir os estabelecimentos comerciais que se

preocupam com a saúde alimentar do consumidor”, certificando-os por meio da

concessão de um selo. Sabe-se que a palavra “selo” é utilizada, comumente, para

certificar que um produto ou serviço atende a um determinado padrão de qualidade;

é, assim, adequada aos fins da proposição em tela.

No que se refere aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, não vislumbramos a presença de vícios de natureza jurídico-constitucional à

proposição. No que toca à competência legislativa para disciplinar a matéria

constante no projeto, cumpre dizer que o Estado se acha habilitado a exercê-la com

base na competência legislativa concorrente, segundo o art. 24, inciso XII e § 3º, da

Constituição da República, que estabelece que compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Não
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existindo lei federal estatuindo normas gerais, os Estados exercerão, para atender a

suas peculiaridades, a competência legislativa plena. Ademais, o art. 23 da

Constituição Federal, no inciso II, estabelece que é competência comum da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência

pública.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a Constituição

mineira determina, no “caput” do art. 65, que “a iniciativa de lei complementar e

ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao

Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-

Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos no próprio texto

constitucional”.

A matéria em análise não está incluída entre aquelas previstas no art. 66 da

Constituição do Estado como sendo de iniciativa reservada ao Governador, ao

Presidente da Assembleia, ao titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do

Tribunal de Contas. Não há, portanto, óbice constitucional à sua tramitação nesta

Casa. Todavia, impõem-se alterações no texto da proposição, visando a afastar

algumas impropriedades técnicas e redacionais.

No que se refere ao tema, existe no Estado a Lei nº 15.982, de 19/1/2006, que

dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e

dá outras providências. Regulamentando-a, temos o Decreto nº 44.355, de 19/7/2006.

Antes, porém, em 2001, já havia sido criado o Conselho de Segurança Alimentar do

Estado de Minas Gerais – Consea-MG.

No âmbito federal, inserido também no rol das medidas estatais relevantes para a

formulação de políticas públicas nessa seara, temos o Sistema Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan –, criado por meio da Lei Federal nº

11.346, de 15/9/2006, com o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação

adequada.

Feito o histórico legislativo sobre a matéria, ressaltamos que as políticas públicas

voltadas para a área são pautadas por uma atuação centrada no Estado como

principal ente responsável pela saúde alimentar da população, embora se reconheça,

nos textos legais existentes sobre a matéria, a importância da atuação de todos,
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poder público, família e sociedade, na promoção da saúde alimentar da população. A

proposição em exame, corroborando essa ideia, amplia a atuação da sociedade na

busca desse objetivo, distinguindo e incentivando os estabelecimentos comerciais

que atuam no ramo de alimentação, por meio da concessão do referido selo.

Conforme salientado, a proposição merece reparos. Reputamos oportuno

mencionar que a instituição do Selo de Qualidade Nutricional e Segurança Alimentar

deve ser feita no âmbito da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional,

por meio de alteração da Lei nº 15.982, de 2006, cabendo ao Executivo definir o

órgão estatal competente para sua concessão. Assim, fica assegurada a observância

das diretrizes e prioridades dessa política, figurando o referido selo como um

instrumento de que o Estado poderá valer-se para o alcance dos objetivos nela

previstos.

Pondera-se, também, que não se coaduna com a técnica legislativa a

exemplificação das entidades que estarão aptas a receber o selo, tal como se vê no

art. 1º da proposição em epígrafe.

Por todo o exposto, entendemos pertinente a apresentação, ao final deste parecer,

do Substitutivo nº 1 ao projeto em epígrafe.

Conclusão

Em vista dos argumentos apresentados, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 4.020/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 5º-A à Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006, que dispõe sobre

a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A – O Estado, por meio do órgão competente, certificará, anualmente, com

o Selo de Qualidade Nutricional e Segurança Alimentar as instituições que se

destacarem pela qualidade dos serviços prestados na área alimentar.
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Parágrafo único – Os critérios relativos à certificação e à aferição de que trata o

“caput” serão estabelecidos em regulamento.”.

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

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.901 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.901/2009, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Campo Belo,

com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.901/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Campo Belo – Consep-Campo Belo –, com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Pública de Campo Belo – Consep-Campo Belo –, com sede no Município de Campo

Belo.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.905 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.905/2009, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Orquestra e Coro Mestre Vicente, com sede no Município de

Mariana, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.905/2009

Declara de utilidade pública a entidade Orquestra e Coro Mestre Vicente, com sede

no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Orquestra e Coro Mestre

Vicente, com sede no Município de Mariana.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.917 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.917/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Núcleo de Incentivo à Cultura – NIC –, com sede no

Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.917/2009

Declara de utilidade pública a entidade Núcleo de Incentivo à Cultura – NIC –, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Núcleo de Incentivo à

Cultura – NIC –, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.942 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.942/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública o Instituto Clara Nunes – ICN –, com sede no Município de

Caetanópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.942/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Clara Nunes – ICN –, com sede no

Município de Caetanópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Clara Nunes – ICN –, com

sede no Município de Caetanópolis.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.943 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.943/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio Barreto –

Aamhab –, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.943/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio

Barreto, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Amigos do Museu

Histórico Abílio Barreto, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.948 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.948/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a entidade Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai Quem Quer,

com sede no Município de Timóteo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.948/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai

Quem Quer, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grêmio Recreativo Escola

de Samba Vai Quem Quer, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.954 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.954/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Cultural Canarinho do Samba –

S.R.C. Canarinho do Samba –, com sede no Município de Muriaé, foi aprovado em

turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.954/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Cultural Canarinho do

Samba, com sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Recreativa e Cultural

Canarinho do Samba, com sede no Município de Muriaé.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

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

16ª LEGISLATURA, EM 9/2/2010

Presidência dos Deputados Weliton Prado e Doutor Ronaldo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.196 a

4.207/2010 - Requerimentos nºs 5.386 a 5.411/2010 - Requerimento do Deputado

Arlen Santiago e outros - Comunicações: Comunicações da Comissão de Defesa do

Consumidor e dos Deputados Domingos Sávio (2) e Elmiro Nascimento (2) -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Doutor Ronaldo,

Almir Paraca e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Arlen

Santiago e outros; deferimento - Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda;

deferimento; discurso do Deputado Weliton Prado - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlos

Mosconi - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus

Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.196/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapecerica o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itapecerica o

imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais com área de 1.000m² (um mil

metros quadrados), registrado sob o nº 16.621, fls. 78, do Livro 3-E, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se á

construção de casas populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo autorizar o Estado a doar ao

Município de Itapecerica o imóvel situado no Distrito de Inácio Caetano, com área de

1.000m² (um mil metros quadrados), registrado sob o nº 16.621, fls. 78, do Livro 3-E,

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica. No referido imóvel

serão construídas casas populares para atender um grande déficit habitacional que

hoje existe no Município de Itapecerica.

Em face do exposto, apresentamos este projeto devido ao seu grande alcance

social, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para a sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.197/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapecerica o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itapecerica o

imóvel de propriedade do Estado com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),

situado no Distrito de Gonçalves Ferreira, registrado sob o nº 12.587, fls. 60, do Livro

3-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se á

construção de casas populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo autorizar o Estado a doar ao

Município de Itapecerica o imóvel situado no Distrito de Gonçalves Ferreira, com área
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de 10.000m² (dez mil metros quadrados), registrado sob o nº 12.587, fls. 60, do Livro

3-E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica.

No referido imóvel será construído um parque industrial, onde haverá a instalação

de várias empresas, o que trará um grande desenvolvimento para o Município de

Itapecerica, com a geração de empregos e renda.

Em face do exposto, apresentamos este projeto devido ao seu grande alcance

social, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para a sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira,

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.198/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapecerica o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itapecerica o

imóvel de propriedade do Estado com área de 2.020m² (dois mil e vinte metros

quadrados), situado no Distrito de Inácio Caetano, registrado sob o nº 31.272, fls.

197, do Livro 3-O, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se á

construção de casas populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo autorizar o Estado a doar ao

Município de Itapecerica o imóvel situado no Distrito de Inácio Caetano, com área de

2.020m² (dois mil e vinte metros quadrados), registrado sob o nº 31.272, fls. 197, do

Livro 3-O, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica. No referido

imóvel serão construídas casas populares para atender um grande déficit habitacional
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que hoje existe no Município de Itapecerica.

Em face do exposto, apresentamos este projeto, devido ao seu grande alcance

social, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para a sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.199/2010

Declara de utilidade pública a Academia Águia Dourada, com sede no Município de

Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia Águia Dourada, com sede

no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Academia Águia Dourada, com sede no Município de Formiga. Denominada

simplesmente Academia de Jiu-Jítsu, é uma associação de fins não econômicos, com

duração por tempo indeterminado.

Tem como finalidades proporcionar aos seus associados a prática da educação

física e do esporte, bem como realizar atividades de caráter social, cultural e

recreativo, principalmente o Jiu-Jítsu, podendo ainda praticar todas as modalidades

esportivas amadoristas, especializadas, e realizar reuniões e divertimentos de caráter

social e cultural.

A Academia não tomará parte em manifestações de caráter político, religioso ou de

classe, nem poderá ceder quaisquer de suas dependências para tais fins.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.200/2010

Declara de utilidade pública o Ministério Galera de Cristo – MGC - com sede no

Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Ministério Galera de Cristo - MGC -,

com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Gilberto Abramo

Justificação: O Ministério Galera de Cristo - MGC -, foi fundado em 22/4/2005, é

uma entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos. Seu objetivo é a

prestação de serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de

clientela, nos projetos, programas e serviços de assistência social.

Os membros de sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas e não

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

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

O Ministério Galera de Cristo espera, com o título de utilidade pública, firmar

parcerias com órgãos do Estado para as finalidades propostas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.201/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Minas Gerais - Avebe -,

com sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Gerais - Avebe -, com sede no Município de Vespasiano.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Gilberto Abramo

Justificação: A Associação Beneficente de Minas Gerais - Avebe - foi fundada em
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2008 e é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos e eminentemente

assistencialista. Tem como objetivo promover obras sociais, desenvolvendo

assistência social à população mais carente e proporcionando melhoria das

condições de higiene e saúde, auxiliar asilos e orfanatos, atender a comunidade em

situações emergenciais e de calamidade pública.

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

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

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

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

Estado, para as finalidades propostas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.202/2010

Institui o Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado, a ser

celebrado no dia 2 de abril.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Gilberto Abramo

Justificação: A Organização das Nações Unidas consagra o dia 2 de abril como o

Dia Internacional do Autismo, sendo comemorado em todo o mundo.

O autismo é uma alteração cerebral, uma desordem que compromete o

desenvolvimento psiconeural e afeta a capacidade da pessoa de se comunicar,

entender e interagir com o meio, afetando o convívio social por toda a sua vida. Em

80% dos casos, o autismo está associado à deficiência mental, tornando-se um

agravante desse quadro. Requer tratamento peculiar e específico, sendo

imprescindível o acompanhamento integral para garantir a segurança pessoal do

portador dessa síndrome.

O autismo ainda não tem uma causa específica definida. É chamado de síndrome
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pois designa um conjunto de sintomas. Como ocorre em qualquer síndrome, o grau

de comprometimento pode variar do mais severo ao mais brando, sendo atingidas

todas as classes sociais em todo o mundo.

Na esteira dessa comemoração, consideramos oportuno aprofundar a discussão

sobre o tema “autismo” e suas comorbidades, devido à complexidade e carência de

informações a seu respeito. O nosso objetivo é lutar pelos direitos sociais das

pessoas com deficiência mental e autismo, buscando políticas públicas que

beneficiem esse grupo social.

À vista das razões expostas, evidenciam-se a relevância da matéria e o interesse

público de que se reveste, o que nos permite pedir aos nobres pares que concorram

com seu indispensável apoio para aprovação desta propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.203/2010

Declara de utilidade pública a Associação Homossexual de Ajuda Mútua - Shama -,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Mútua - Shama -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Formada como grupo de conscientização e emancipação das minorias

sexuais, a Associação Homossexual de Ajuda Mútua - Shama -, com sede no

Município de Uberlândia, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com

caráter informativo, mobilizador e assistencial.

A instituição tem como finalidade defender a liberdade de orientação sexual das

minorias, combater as doenças sexualmente transmissíveis e seus efeitos, promover

e difundir a cultura e o turismo voltados a esse segmento e defender o meio

ambiente, preservando suas espécies de forma ecologicamente sustentável.

Considerando que as ações da Associação Homossexual de Ajuda Mútua - Shama
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- colaboram para conscientizar a sociedade como um todo da necessidade e

importância da convivência respeitosa e harmônica com as minorias, esperamos a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.204/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de serviços de telefonia de

fornecerem informações às instituições policiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As empresas de telefonia que operam no âm bito do Estado ficam obrigadas

a fornecer às instituições policiais, imediatamente após a solicitação, a localização

mais próxima possível do celular ou aparelho fixo utilizado para comunicar

sequestros.

Art. 2° - O disposto no artigo anterior só terá val idade quando a autoridade

competente da área de Segurança Pública tiver os indícios suficientes que

comprovem a ocorrência do crime de sequestro.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O crime de sequestro, infelizmente, ainda se apresenta como um crime

que vem fazendo a cada dia mais vítimas em nosso país. Dessa forma, é relevante o

número de ocorrências de sequestros que culminam com vítimas torturadas de

formas bárbaras, usando de violência física e moral, chegando até mesmo a ceifar a

vida de pessoas mantidas em cativeiro. Atualmente é comum a ocorrência de

sequestros que perduram por semanas e até mesmo por meses, sendo certo que a

localização do cativeiro é a maior dificuldade para as autoridades policiais. Sendo

assim, o que coloca em cheque a celeridade de toda a operação é o fato de a

legislação vigente não permitir aos policiais o acesso imediato, logo após o crime de

sequestro ser consumado, de dados das companhias telefônicas que indicam a

localização exata ou, ao menos, próxima do celular ou aparelho fixo utilizado para
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comunicar o crime e exigir o resgate.

É certo que essa informação pode ser obtida mediante os sinais emitidos por

celulares que a própria vítima eventualmente estaria portando. Hoje,

lamentavelmente, esse procedimento não pode ser cumprido de imediato, assim que

solicitado por autoridades policiais, em decorrência de uma legislação que exige

autorização prévia, com um trâmite não tão célere quanto a urgência exigente no

momento.

O escopo maior desta proposição é colocar a tecnologia adotada pelas companhias

telefônicas em prol da Segurança Pública do povo mineiro. É certo que com a maior

celeridade de todo o procedimento estaremos criando instrumentos que corroboram

para o melhor deslinde destes crimes, preservando a integridade física e moral, bem

como o bem mais precioso, a vida das vítimas de sequestro.

Na certeza de que esta iniciativa poderá colaborar no combate ao hediondo crime

de sequestro, esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para

a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.205/2010

Dispõe sobre a aquisição, no âmbito das administrações das unidades prisionais,

de alimentos produzidos pela agricultura familiar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As administrações das unidades prisionais do Estado deverão utilizar 40%

(quarenta por cento) dos recursos destinados à aquisição de gêneros alimentícios

para a compra direta de produtos oriundos da agricultura familiar, de empreendedor

familiar rural e suas organizações e cooperativas.

§ 1º - Entre os produtores rurais referidos no “caput” dar-se-á prioridade àquele cuja

atividade se dê em assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais

indígenas e comunidades quilombolas, preferencialmente do mesmo Município ou

região em que se localizam as unidades prisionais adquirentes.

§ 2º - Caso os produtores da região não tenham capacidade de produção suficiente

para o fornecimento de alimentos necessário, a unidade adquirente poderá completá-
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lo com aquisições de produtores da região ou do Estado, nesta ordem de prioridade.

Art. 2º - O produtor rural deverá:

I - emitir o documento fiscal correspondente;

II - garantir o fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;

III - garantir condições higiênico-sanitárias adequadas à produção de alimentos.

Art. 3º - Além das exigências da legislação em vigor, para que seja dispensado o

procedimento licitatório, os preços oferecidos deverão ser compatíveis com aqueles

praticados no mercado local e os produtos oferecidos deverão atender às normas de

controle de qualidade vigentes.

Art. 4º - O limite individual de venda de produtos pelo agricultor familiar,

empreendedor familiar rural ou suas organizações e cooperativas deverá respeitar o

valor máximo de R$12.000,00 (doze mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf-

DAP do ano.

Art. 5º - O Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária disciplinará e

fiscalizará a observância do disposto nesta lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Carlos Gomes

Justificação: A compra direta de produtos da agricultura familiar pelas unidades

prisionais do Estado representaria um aumento imediato de produção e muitos

agricultores seriam beneficiados, promovendo geração de renda e riqueza, com

impacto maior principalmente nos Municípios com menores índices de

desenvolvimento. Ao mesmo tempo, seria possível oferecer alimentos mais saudáveis

e com mais qualidade, devido à proximidade entre as regiões produtoras e as

unidades de presídios, além de fazê-lo com um custo menor, uma vez que

diminuiriam a intermediação e as distâncias entre fornecedores e adquirentes.

Há que se considerar ainda que a compra direta de produtos da agricultura familiar

é um processo em desenvolvimento, que será aperfeiçoado ao longo dos anos. Por

isso, seguindo norma já estabelecida pela Lei Federal nº 11.947/2009, consta no art.
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1º do projeto a possibilidade de se dispensar o percentual estabelecido de 40% nos

casos em que os produtores não tiverem como fornecer documentos fiscais, nem

condições de oferecer os produtos na quantidade e qualidade necessárias para o

atendimento adequado aos detentos.

O projeto objetiva ampliar no Estado os resultados esperados pela Lei Federal nº

11.947, de 16/6/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos

repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, através

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, para a compra direta de

produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. O Projeto de Lei nº

725/2009 dispõe que 30% dos recursos financeiros utilizados ou repassados do

Estado para os Municípios para aquisição de gênero alimentícios no âmbito do

Programa Estadual de Alimentação Escolar devem ser utilizados para a compra direta

da agricultura familiar.

Assim, submeto a proposta aos nobres pares, aguardando seu regular trâmite nesta

Casa Legislativa e, ao final, a sua aprovação em Plenário.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.206/2010

Dá nova redação aos arts. 1° e 2° da Lei n° 14.235,  de 26 de abril de 2002, que

dispõe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento bancário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 14.235, de 26 de abri l de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - As agências bancárias situadas no âmbito  do Estado colocarão à

disposição dos seus usuários pessoal suficiente e necessário no setor de caixas, para

que o atendimento seja efetivado no prazo máximo de vinte minutos em dias normais,

e de trinta minutos, em véspera e depois de feriados.”

Art. 2° - O art. 2° da Lei n° 14.235, de 26 de abri l de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° - O controle de atendimento ao cliente de que trata esta lei será realizado
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mediante emissão de senhas numéricas emitidas pela instituição bancária, nas quais

constará:

I - nome e número da instituição;

II - número da senha;

III - data e horário de chegada e de atendimento no caixa ;

IV - rubrica do funcionário da instituição.”

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A iniciativa visa a melhorar o atendimento dos clientes em

estabelecimentos bancários e postos de atendimento, uma vez que a prestação de

serviços sempre foi muito morosa. É notório que o número de funcionários para

atender à demanda de clientes é insuficiente nos estabelecimentos bancários; dessa

forma, o projeto prioriza o consumidor.

O consumidor tem sido o grande lesado, pois é obrigado a permanecer nas filas por

tempo indeterminado, o que lhe tem causado grandes transtornos e muitos prejuízos.

Com a distribuição das senhas com hora da entrada do consumidor na instituição

financeira e a hora do atendimento no caixa, ficará mais fácil a fiscalização, pelos

órgãos de defesa do consumidor, do cumprimento desta lei.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.207/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop - o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Ouro

Preto - Ufop - o imóvel com área de 13.407,50m² (treze mil quatrocentos e sete

vírgula cinquenta metros quadrados), situado na Avenida Armando Fajardo, no

Município de João Monlevade, e registrado sob o nº 2.471 do Livro 2-1, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de João Monlevade.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à
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ampliação do Câmpus da Ufop localizado no Município de João Monlevade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2010.

Mauri Torres

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.386/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Itacambira pelo transcurso do

aniversário de emancipação desse Município.

Nº 5.387/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Ibiaí pelo transcurso do aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 5.388/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Botumirim pelo transcurso do

aniversário de emancipação desse Município.

Nº 5.389/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Buritizeiro pelo transcurso do

aniversário de emancipação desse Município.

Nº 5.390/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Ubaí pelo transcurso do aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 5.391/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Mirabela pelo transcurso do aniversário

de emancipação desse Município.

Nº 5.392/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Felixlândia pelo aniversário de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 5.393/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado apelo aos

Srs. Ronaldo Mota Sardenberg e José Dias Coelho Neto, respectivamente Presidente

e Gerente Regional da Anatel no Estado, com vistas à instalação de rede de serviço

de telefonia móvel em distritos e comunidades rurais no Município de Braúnas. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 5.394/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Rotary Club Internacional pelos 105 anos de sua

fundação.

Nº 5.395/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus pelos 41 anos

de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 5.396/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 25º Batalhão da PMMG, com sede no Município de Sete

Lagoas, pelos 14 anos de sua fundação.

Nº 5.397/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Ten.-Cel. Ademir Ribeiro de Moura por ter assumido o

Comando do 43º Batalhão da PMMG, com sede no Município de Governador

Valadares.

Nº 5.398/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Ten.-Cel. Webster Natalino Versiani de Andrade pelos

relevantes serviços prestados à comunidade valadarense, quando esteve à frente do

Comando do 6º Batalhão da PMMG.

Nº 5.399/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Ten.-Cel. Alexandre Felizardo Ribeiro por ter assumido o

Comando do 6º Batalhão da PMMG, com sede no Município de Governador

Valadares.

Nº 5.400/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Ten.-Cel. Celton Godinho de Assis pelos relevantes serviços

prestados à comunidade valadarense quando esteve à frente do Comando da 8ª

Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, com sede em

Governador Valadares.
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Nº 5.401/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Maj. João Bosco Aleixo de Oliveira por ter assumido o

Comando da 8ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG,

com sede em Governador Valadares.

Nº 5.402/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Ten.-Cel. Moisés Pereira Marinho pelos relevantes serviços

prestados à comunidade valadarense quando esteve à frente do Comando do 43º

Batalhão da PMMG, com sede em Governador Valadares.

Nº 5.403/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cel. Cícero Nunes Moreira pelos relevantes serviços prestados

à comunidade valadarense quando esteve à frente do Comando da 8ª Região da

PMMG, com sede em Governador Valadares.

Nº 5.404/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cel. Sebastião Pereira de Siqueira por ter assumido o

Comando da 8ª Região da PMMG, com sede em Governador Valadares. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.405/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Anael Robson Ramos Farias, Prefeito Municipal de Nova

Módica, por sua posse como Presidente da Associação dos Municípios da

Microrregião do Leste de Minas - Assoleste.

Nº 5.406/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Vereador José Raimundo Gomes por sua eleição para

Presidente da Câmara Municipal de Caeté. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 5.407/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério Público da Comarca de Conselheiro Lafaiete pedido de

informações sobre o andamento do Processo Criminal nº 018308148238-6, em

tramitação na 1ª Vara Criminal, cujo réu é Christian Fernandes da Silva. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.408/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado cópia das notas
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taquigráficas da reunião dessa Comissão em 9/12/2009 e pedido de providências

para a imediata instalação da 2ª Vara na Comarca de Conselheiro Pena.

Nº 5.409/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça cópia das notas taquigráficas da

reunião dessa Comissão em 9/12/2009, em que se discutiu o excesso de processos

na Comarca de Conselheiro Pena e a possibilidade de instalação de uma segunda

vara da Justiça Estadual no Município, e pedido de realização de um mutirão na

Comarca, a fim de se atingir a Meta 2, tendo em vista que tramitam cerca de mil

processos, distribuídos até o ano de 2009. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.410/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de

providências para a implantação de um pelotão com o efetivo correspondente a fim

de atender a sede da Comarca no Município de Estrela do Sul.

Nº 5.411/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia pedido de

providências com vistas à apuração, se possível com agilidade, do assassinato de

Maurílio Ferreira Gomes, ocorrido no Município de Nova Viçosa (BA), no dia

11/1/2010.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Arlen Santiago e

outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Defesa do

Consumidor e dos Deputados Domingos Sávio (2) e Elmiro Nascimento (2).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

a crônica e os costumes habitualmente dividem os contendores de uma luta entre

vencedores e perdedores. Vencedores são obviamente os que colhem os resultados

imediatos e visíveis da disputa e, em linha inversa, são perdedores os que não

tiveram acesso a esses resultados. Acredito que não se possa lançar mão dessa
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divisão discreta e absoluta para analisar os resultados das eleições para a

Presidência do diretório estadual do PMDB em Minas. Se o fazemos, empobrecemos

substantivamente a análise, pois o Deputado Adalclever Lopes, que não teve a

sagração de sua candidatura com os resultados imediatos e tangíveis, teve outra

espécie de louros, que não poderá jamais ser esquecida. Convidado a candidatar-se

por um conjunto de filiados que ansiava por mudanças, V. Exa., Deputado Adalclever

Lopes, teve a coragem de lançar-se numa luta desigual e de arriscar a vitória

improvável. E não o fez por inspiração quixotesca. Com os pés fincados na realidade,

era sua a certeza de que o PMDB, tornado refém de sua própria cúpula, precisava

retomar o caminho de suas origens, voltando a ser de novo representativo e

democrático, sensível às vozes que abriga, atento à necessidade de garantir a vez

dos diretórios municipais e das coordenações regionais nas decisões partidárias,

empenhado em garantir a politização do partido, o resgate de sua tradição de

insubmissão e independência e o reencontro com os valores éticos na política. O

PMDB da base, esta a inspiração que o guiou, inteiramente conforme aos princípios

defendidos pelos fundadores e membros históricos do partido. Fazendo da atualidade

do partido correta leitura, V. Exa. demonstrou avaliar que o PMDB, um partido de

grande e reconhecido passado, defrontava-se com mínimas perspectivas de futuro. A

razão para tanto V. Exa. acertadamente entendia encontrar na posição política e ética

corrente no partido, uma posição apequenada, subalternizada, submetida a

interesses menores, distante das bases e refém de poucos da cúpula. O que V. Exa.

via como resultado dessa posição política, conforme denunciou tantas vezes, era um

partido dividido, desacertado internamente, ignorante dos anseios de seus diretórios,

de seus militantes e de suas bases.

Como caminho para reverter esse esfacelamento e construir a unidade interna, V.

Exa. propôs a politização do partido, a definição de bandeiras, a coerência política.

Apostou na possibilidade de construir lideranças de baixo para cima, das bases para

a cúpula, de modo que tais lideranças tivessem raízes, representatividade,

consistência. Um partido - assim afirmou V. Exa. várias vezes - não pode ser refém

de líderes distantes e sem bandeiras, especialmente o PMDB, um partido que já no

seu nascedouro tinha desfraldada a bandeira da liberdade e da democracia. Sentia V.
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Exa. que aquela era a história a que competia dar continuidade, de modo a reatar a

ligação do PMDB atual com todo o leque de conceitos que o tinha inspirado em sua

fundação. Com esse norte em mente e com o apoio de figuras históricas do partido,

V. Exa. lançou-se numa campanha exigente, que percorreu todos os caminhos de

Minas. A todos os Municípios, reunidos nas cidades-polo, chegou a sua mensagem

de renovação. O Vale do Aço, o Leste, o Norte de Minas, o Sul, o Triângulo, o Centro-

Oeste, a Zona da Mata mineira e a Capital de Minas o acolheram. V. Exa. sentou-se

para o diálogo com lideranças peemedebistas de praticamente todo o Estado. O

mapa do Estado foi percorrido por V. Exa. em todas as direções. Em incansáveis dias

e noites, por longos meses, com sacrifício pessoal, familiar e financeiro, V. Exa.

deslocou-se, saiu de sua zona de conforto próprio para caminhar ao encontro dos

peemedebistas de toda Minas e a eles pôde falar de coração a coração.

Foi então que se constatou que a insatisfação latejava no peito de muitos, da

maioria, e que essa insatisfação encontrava apropriado canal na voz de V. Exa. Suas

palavras, ecoando por toda Minas, faziam renascer a crença e a esperança. O

entusiasmo cresceu com a sintonia estabelecida. E era V. Exa. quem adiava o

cansaço imposto pela campanha e revigorava os companheiros de jornada,

realimentados com sua energia. E mesmo quando vozes contrárias começaram a se

manifestar em surdina, foi V. Exa. quem se encarregou sempre de restaurar a

confiança do grupo, reabastecendo seu vigor.

Passado o calor da luta e proclamados os resultados, Adalclever Lopes traz consigo

nada menos que o reconhecimento de 43% dos votos. É importante, importantíssimo,

esse percentual. Não são 10% dos votos, são 43%, um número que chegou próximo

da metade, mesmo diante de toda a pressão instalada pela candidatura oposta. E

ainda assim esse percentual não é tudo. Somado a ele desponta outro dado de

singular, inequívoca e inolvidável expressão. Trata-se, Sr. Deputado, do precioso

lastro da esperança que V. Exa. plantou. De fato, a passagem de V. Exa., Deputado

Adalclever, a sua candidatura, a sua campanha, as suas teses abalaram as

estruturas da acomodação e do continuísmo, tiveram a força de um vendaval sobre

árvores adormecidas, revolveram a terra batida e nela rasgaram um sulco profundo,

que conduz a uma perspectiva de futuro que o partido já não pode ignorar.
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Nicolau Maquiavel, o pensador que a história considera o primeiro analista do

poder, o primeiro conhecedor profundo dos mecanismos políticos, escreveu que

“nada há mais difícil de se realizar, nem nada de sucesso mais duvidoso, nem nada

mais perigoso para se lidar do que dar início a uma nova ordem das coisas”. Se nem

tudo o que o pensador florentino escreveu merece meu aplauso, a frase que tomo de

empréstimo é merecedora dele e se aplica inteiramente à situação representada pela

candidatura de V. Exa., Deputado Adalclever. De fato, sua candidatura pretendeu dar

início a uma nova ordem das coisas dentro do PMDB e isso depois de anos de

cristalizada a ordem vigente. Romper essa montanha foi tarefa que V. Exa. iniciou

destemidamente e que agora resta a nossa frente, à espera da natural continuidade

que lhe há de ser dada.

Lembremo-nos de que Tiradentes não alcançou com o preço de sua vida a

liberdade que sonhou para a Pátria, mas deixou acesos em Vila Rica os faróis que

iluminaram os horizontes da esperança. Ulysses Guimarães e seus companheiros

não derrubaram a ditadura com a empreitada de um único dia. Foram muitos os

movimentos, muitas as perdas, e muito gradativos os ganhos, até que finalmente a

liberdade e a democracia irrompessem novamente no coração do Brasil. Ainda assim,

o próprio Ulysses, embora tanto o desejasse e o merecesse, não alcançou a

Presidência da República. Desses dois exemplos, tão distantes no tempo e tão

distintos nas circunstâncias, resvala um denominador, e ele diz respeito a duas

certezas. A primeira confirma a tese de Maquiavel de que alterar o estado das coisas

é difícil, mas desperta para o fato de que não é uma tarefa impossível. A segunda

informa que uma mudança, não importa se pequena, representa sempre um patamar

para nova mudança. Assim, mais de um protagonista é chamado a dar a sua

contribuição individual até que uma soma provável arrebente as comportas e deixe

fluir as águas represadas, reconfigurando a realidade com as mudanças necessárias.

As duas certezas são confirmadas na recente trajetória de V. Exa., a quem não se

pediu o sacrifício da vida pedido a Tiradentes, mas se pediu a fé e a determinação de

Ulysses. Dadas com generosidade, elas garantiram que, ao final de sua passagem,

restasse aberta uma senda que não difere em essência nem daquela deixada por

Tiradentes nem daquela que Ulysses teve tempo de percorrer. Existe hoje uma
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estrada a nossa frente; existem lições a serem tiradas; existem perspectivas a serem

consideradas. O partido deve recorrer a elas para solucionar seus problemas

intestinos, recuperar a sua unidade interna e retomar o seu lugar como grande

legenda no cenário político brasileiro. O partido em Minas já não será o mesmo a

partir do sulco aberto pela passagem da candidatura de V. Exa. e de sua mensagem.

A V. Exa., Deputado Adalclever, cabem, pois, os louros da outra espécie de vitória a

que me referi no início dessa fala. E não a vitória dos resultados imediatos e

tangíveis, mas a própria dos grandes lutadores, dos que são capazes de se arriscar

por causas improváveis, mas cheias de possibilidades em prazo maior. Na recente

eleição para a Presidência do Diretório Estadual do PMDB em Minas, o trajeto de V.

Exa., Sr. Deputado, e os resultados intangíveis a que ela chegou indicam que é

sempre melhor se arriscar que deglutir insatisfações, que permanecer mudo e

estático, que ver o bonde da história passar e ficar ao lado dos que não venceram

porque não lutaram.

O PMDB cresceu com V. Exa. Comemoro que o desejo de altivez, de

independência e de diálogo dentro do Partido tenha sido manifestado, tenha ganhado

expressão, tenha sido verbalizado nesse processo. Alegro-me profundamente com a

urgência que se reconheceu, devam merecer a politização de nossas teses, a

prevalência dos interesses do Partido e a retomada de nossos valores históricos. Ter

permitido a emersão desses inadiáveis temas - eis, Deputado Adalclever, os louros

de sua vitória.

Eu, que fui companheiro de sua caminhada e testemunhei os esforços que lhe

foram pedidos, não poderia deixar passar essa página da história do Partido em

Minas sem que lhe rendesse, de público, a minha homenagem, que sei ser a de

muitos. Parabéns a V. Exa., Sr. Deputado Adalclever Lopes, em quem reconhecemos

um arauto de novos tempos para o PMDB em Minas. Muito obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Sávio Souza Cruz, quero

parabenizá-lo pela brilhante explanação e por esse texto de reconhecimento do valor

do grande amigo e companheiro Deputado Adalclever Lopes. Um texto dessa

magnitude, clareza e profundidade só poderia ter como fonte uma mente brilhante

como a de V. Exa.
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Nobre companheiro Deputado Sávio Souza Cruz, endosso cada palavra que V.

Exa. acabou de pronunciar dessa tribuna. Quero acrescentar dizendo que uma das

coisas que podem fazer com que um homem, na vida pública, possa colocar a

cabeça no travesseiro e dormir tranquilo é a chamada coerência, que está presente

na figura do nobre companheiro Deputado Adalclever Lopes.

São dois olhares para a disputa do dia 13 de dezembro passado, nesta Casa.

Existe um olhar que é o que aponta para alguém ou para um grupo que perdeu uma

eleição ao obter 43%, e existe um outro olhar, que é o olhar que tenho para o mesmo

quadro, em relação à existência desse grupo que ganhou o reconhecimento de 43%

do PMDB em Minas Gerais. Na outra ponta, encontra-se o restante do grupo, cerca

de 50%. O ideal de ambos os grupos era o mesmo e foi alimentado por um mesmo

discurso: candidatura própria ao governo de Minas Gerais. Portanto, Deputado

Adalclever Lopes, o seu discurso, durante toda a campanha, assim como o discurso

do outro grupo, que saiu vencedor na disputa interna, convenceu aquela grande

massa de companheiros do PMDB a vir a Belo Horizonte expressar o seu voto e a

sua vontade. Como já disse, a vontade é uma só, tanto por parte dos 43% que

acreditaram em Adalclever Lopes quanto por parte dos cerca de 50% que

acreditaram na outra proposta de candidatura própria ao governo de Minas Gerais,

com o Ministro Hélio Costa.

Continuando na mesma linha de coerência, posso dizer que perdemos uma disputa

interna, mas não perdemos o foco e a coerência. Assim sendo, Deputado Sávio

Souza Cruz, gostaria de parabenizar o companheiro Adalclever Lopes pela bravura e

pelo seu espírito guerreiro, porque só nós sabemos contra que forças ele lutou e o

que enfrentou. E, agora, ele está aqui, de cabeça erguida. É isso que faz a diferença.

Posso ver o companheiro Adalclever Lopes não como um político oportunista em

busca do poder pelo poder, e sim com o espírito de um estadista. Aliás, o estadista já

foi muito bem definido por alguém, ao dizer que o político pensa essa eleição e o

estadista a próxima geração. Tenho certeza de que a candidatura do Deputado

Adalclever Lopes não pensava apenas essa eleição ou esse mandato, mas, e

principalmente, as próximas gerações de peemedebistas, que, com certeza, virão na

continuação desse processo.
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Companheiro Deputado Adalclever Lopes, parabenizo-o pela sua bravura. Também

parabenizo aqueles que acreditaram e confiaram no discurso e na proposta da

candidatura do Deputado Adalclever Lopes. Continuamos mantendo a coerência e o

discurso e não abrimos mão da candidatura ao governo do Estado e principalmente

de uma forte aliança de centro-esquerda. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Vanderlei Miranda, que

nos brinda com o seu aparte sempre brilhante. Dada a peculiaridade e a raridade

desses momentos na Casa Legislativa, peço ao Presidente que tenha a compreensão

de me conceder mais algum tempo para que eu possa ouvir outros apartes.

Concedo aparte ao Deputado Dilzon Melo, nosso Secretário recém-retornado à

Casa.

O Deputado Dilzon Melo (em aparte)* - Não só em meu nome, mas também em

nome do PTB, gostaríamos de nos somar à homenagem que V. Exa. presta a esse

grande guerreiro, Deputado Adalclever Lopes.

Acompanhamos de perto sua trajetória em proposta de trabalho que poderia

parecer cisão dentro do partido, mas tinha como bandeira e objetivo o contrário, que

era a unificação do próprio PMDB para os próximos dois ou três anos da convenção

que o partido propunha. Vimos o arrojo desse Deputado percorrendo as cidades de

Minas, conversando com os delegados do PMDB, manifestando o desejo de fazer o

partido crescer, porque é de conhecimento de todos que o PMDB não passava por

boa fase, com rompimentos e algumas cisuras dentro do partido. Com que denodo

vimos a luta e a batalha desse Deputado, acompanhado muitas vezes dos

parlamentares desta Casa, fazendo visitas para dignificar as cores do PMDB,

querendo lançar candidatura própria dentro do partido, o que já é do conhecimento de

todos, e com grande destaque no Estado. Adalclever, sua participação, muito mais

que mostrar seu bom companheirismo nesta Casa, visa dignificar as cores do PMDB.

Sua luta não foi em vão porque despertou naqueles militantes do partido a

necessidade de discutir mais, para que as coisas não aconteçam na calada da noite e

muito menos com meia dúzia. Assim, seu trabalho e suas propostas foram levados

pelo Estado afora. Orgulhamo-nos muito de você.

O Estado só poderá realçar todo o seu poderio, inclusive político, quando dispuser
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de partidos fortes, unidos e coesos, para fazermos frente às grandes causas

nacionais. Com sua atitude, você colocou peso dentro do PMDB, para que amanhã

ele também participe das demandas nacionais e até das sucessões que se

avizinham. Exatamente quando pensavam na divisão, houve a somatória.

E muito mais, após as eleições, orgulha-nos ter o reconhecimento de sua parte de

que a derrota é consequência que se põe à luta. Ainda que não prevista a derrota, por

haver dois candidatos, um deverá ter o mérito da vitória. Mas o reconhecimento da

derrota e sua disposição em querer estar com os companheiros para continuar

dignificando o PMDB é o que nos orgulha a todos. Essa deve ser a atitude de um

grande político. Em meu nome e em nome dos Deputados Bráulio, Arlen, Juninho,

Delvito e Eros Biondini, que compõem a Bancada do PTB, que nunca foi adversária

do PMDB, ao contrário, caminha de mãos dadas dentro desses propósitos sadios a

que o Adalclever se propôs - é nesse sentido que hoje temos grandes e bons

candidatos discutindo não o passado, mas o futuro do nosso Estado -,

parabenizamos você por esta lembrança, que poderia passar despercebida após uma

convenção, de que o derrotado tome seu lugar e os louros da vitória sejam para quem

ganhou. Muitas vezes, os louros da vitória pertencem ao derrotado que sabe

contribuir dentro do processo. Por isso nos somamos a você e certamente a toda esta

Casa para dignificar, homenagear, aplaudir e enaltecer a atuação e a figura deste

grande companheiro Adalclever Lopes. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Dilzon Melo. Registro que

as coisas na política sempre têm significado. Partindo de V. Exa., que preside o PTB

em Minas Gerais, lembramos que, na fundação do MDB, de onde se originou o atual

PMDB, vários parlamentares militantes oriundos do velho PTB ajudaram a formar

esse partido neste país. Portanto esse resgate histórico do papel do partido e dos

seus compromissos iniciais, fundacionais, proposto pelo Deputado Adalclever Lopes,

encontra eco agora na manifestação de representante legítimo do PTB, como o

Deputado Dilzon Melo. Agradeço muito.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Caro professor, Deputado Sávio Souza

Cruz, seu discurso realmente precisa ser transcrito e guardado para que nós, no

futuro, nos lembremos dos momentos que vivemos no final do ano passado e do
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instante mágico que vivemos agora.

Ficaria muito triste se não pudesse me manifestar neste momento, trazendo alguns

questionamentos. O primeiro deles é: vale a pena ser político sem utopia? Vale a

pena ser político sem ter coragem para enfrentar desafios? Vale a pena ser político

se não tivermos o horizonte um pouquinho maior do que o imediatismo das soluções

dos problemas de agora? Acredito que nós, nesta Assembleia, ao longo desses anos,

temos contribuído de alguma forma para a melhora do nível do debate e, às vezes,

até para abrir novas fendas para debates diferenciados.

Gostaria de registrar que conheci Adalclever antes de ele se tornar Deputado. Fui

Deputado Federal, Secretário Adjunto de Estado e o conheci nessa oportunidade. Já

nessa ocasião percebia nele a imagem do político perfeito, aquele que quer lutar todo

dia e toda hora, que não quer ficar parado, que não se acomoda, que quer trabalhar

para transformar, mudar, alterar o sistema, e isso é muito importante para a alma de

cada um de nós. Ter companheiros como Adalclever Lopes orgulha-nos muito no

PMDB, Deputado Dilzon Melo. Orgulha-nos no PMDB histórico, aquele que ajudamos

fundar lá atrás. Quero crer que Deus nos iluminará e nos dará possibilidades de

construirmos, junto ao PMDB e a outros partidos, um futuro melhor para nós e para

aqueles que virão depois de nós, tanto em Minas Gerais como neste magnífico Brasil.

Este é um momento importante para reflexão. Estamos começando um exercício e

nele vislumbramos, pelas manchetes dos jornais dos últimos 15 dias, quantas

mudanças e quantas transformações já aconteceram e quantas ainda poderão

acontecer. Neste instante é importante que cada um de nós fique aqui, no Plenário,

discutindo os assuntos mais profundos deste nosso país maravilhoso, que precisa da

continuação dos trabalhos de Minas, mas que precisa também da continuação de

Minas no Palácio do Planalto.

Gostaria de, nesta minha reflexão, hoje, ocupando a Liderança por força da idade -

porque diz o estatuto que sou o mais velho da turma -, trazer ao Deputado Sávio

Souza Cruz meus cumprimentos pela brilhante oração que fez, mas, sobretudo, dar

ao Deputado Adalclever um abraço do amigo que jamais deixará de sê-lo. Parabéns,

Deputado Adalclever, pelo seu exemplo de vida.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Getúlio Neiva e registro
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que ele traz aqui um ponto importante: a prevalência do ideal, do sonho e da coragem

na ação política. Foram justamente a coragem e o compromisso com o sonho e com

o ideal manifestados pelo Deputado Adalclever Lopes que nos deram a chance de

merecer a vitória, que deram ao PMDB a possibilidade de fazer-se à altura de sua

história. E, se não nos fizemos por completo neste momento, tenho certeza de que a

semente ficou plantada em solo fértil e que lutas futuras farão esse grande reencontro

do partido com a sua história.

Concedo agora com muita alegria aparte ao Deputado Adalclever Lopes, meu

singelo homenageado nesta fala de hoje. Com certeza esse aparte engrandecerá

meu pronunciamento.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Obrigado pela compreensão, Sr.

Presidente. Querido companheiro, amigo, timoneiro, professor - dizem que os

professores ensinam e os mestres inspiram -, pessoa que sempre temos como norte,

Deputado Sávio Souza Cruz; queridos amigos Deputados Getúlio Neiva, Dilzon Melo

e Vanderlei Miranda; todos os companheiros do PMDB que caminharam conosco.

Estamos aqui para dizer que aceitamos o resultado das urnas, que são soberanas. O

outro grupo que disputou conosco apresentou suas propostas, venceu as eleições.

Mas temos certeza de que as nossas propostas serão incorporadas, como a que trata

de candidatura própria, coligação de centro-esquerda. Desde o primeiro dia do

lançamento da nossa candidatura houve candidatura própria do PMDB. É por isso

que marcharemos com a mesma bandeira, com a mesma força. O PMDB é um só.

Tenho certeza de que agora, Deputado Sávio Souza Cruz, a única forma de

agradecer a cada eleitor, a cada companheiro, a cada um que viveu a nossa luta é

não decepcioná-los, é marchar com a candidatura própria. Se não obtivemos a vitória

nas urnas foi porque Deus não quis, não era a hora. Temos de aceitar a posição das

urnas e marchar em frente, juntos. Temos certeza de que as propostas serão

incorporadas.

Agradecemos ao Deputado Sávio Souza Cruz e a cada peemedebista que

acreditou nas nossas propostas. Continuamos firmes e fortes e sempre ao lado de

Deus, procurando o melhor para a Nação brasileira. Neste momento, ainda achamos

que a proposta de centro-esquerda é a melhor para o País e para aqueles que mais
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precisam. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Eu é que agradeço. E, de forma especial,

agradeço ao Presidente desta reunião, Deputado Weliton Prado, a enorme

compreensão. Agradeço ainda a todos os companheiros. Fica aqui mais uma vez

rendida a minha homenagem a este grande líder da política e do PMDB de Minas,

Deputado Adalclever Lopes. Boa tarde.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Gostaria de cumprimentar o Deputado

Sávio Souza Cruz pelo brilhante pronunciamento e parabenizar o Deputado

Adalclever Lopes. O pronunciamento do Deputado Sávio é um reconhecimento de

toda a luta empenhada pelo Deputado Adalclever Lopes. O discurso ficará registrado

nas notas taquigráficas desta Casa, para o futuro.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.

O Deputado Doutor Ronaldo* - Sr. Presidente, nosso querido Deputado Weliton

Prado; Sras. Deputadas; Srs. Deputados; funcionários desta Casa. Também gostaria

de irmanar-me com os peemedebistas e parabenizar o Deputado Sávio Souza Cruz

pelo discurso maravilhoso. Já fui do PMDB e sei realmente da luta desse partido. É

bonito ver um membro disputar uma eleição, não vencê-la, mas reconhecer a vitória

do partido e não desfazer de nada. Essa é uma característica do nosso querido

Deputado Adalclever.

Sete Lagoas, em virtude de suas características de consumo energético, que vão

desde o uso nas indústrias, no setor agropecuário e domiciliar, superando 80 mil

consumidores, foi escolhida pela Cemig, cumpridos vários fatores, tais como sistema

elétrico de alta, média e baixa tensões, sistema de telecomunicações, mercado

diversificado, presença da Universidade Corporativa da Cemig - Univercemig -,

população acima de 200 mil habitantes, localização próxima de 70km de Belo

Horizonte, 40km do aeroporto de Confins e 670km de Brasília, como “site” para

implantação do projeto Cidades do Futuro. Especifico todos esses fatores para

mostrar a neutralidade da escolha, que não dependeu da ação de forças políticas ou

do capital. Nos últimos anos, a Cemig tem perseguido a vanguarda para as soluções

de automação, bem como de modernização do seu sistema elétrico. Entre outras
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iniciativas, estão em curso na entidade os projetos de automação da distribuição e o

Cidades do Futuro, reconhecidos como integrantes da arquitetura “smart grid” ou rede

inteligente de energia. O conceito da arquitetura “smart grid” visa integrar os sistemas

comerciais e técnicos proporcionando uma abordagem centrada no cliente, na

qualidade de serviço, na sustentabilidade ambiental e no mercado de energia e

aportando benefícios a “utilities”, “stakeholders” e à sociedade.

O projeto Cidades do Futuro tem como objetivo validar, em escala adequada e

representativa para a Cemig, os produtos, serviços e soluções inovadoras aderentes

à arquitetura “smart grid” que estejam disponíveis no mercado ou em

desenvolvimento. Serão implementadas nesse projeto, em uma área de concessão -

no caso-piloto, a cidade de Sete Lagoas -, as ações cobrindo todos os processos

empresariais da Cemig, concentrando-se mais notadamente nas áreas de automação

da medição de consumidores, automação de subestações, automação de redes de

distribuição de energia, sistemas de telecomunicações operacionais, sistemas

computacionais da operação do sistema elétrico e gerenciamento e integração de

geração distribuída. Atualmente a Cemig está detalhando as funcionalidades e os

requisitos para implantação do projeto Cidades do Futuro, observando-se os objetivos

empresariais, os requisitos regulatórios, o compromisso com os clientes

consumidores e o meio ambiente. A base de implantação do projeto estará finalizada

ainda no início deste ano, e o projeto-piloto, como disse, está sendo aplicado em Sete

Lagoas, onde já foram feitos os estudos para tal.

Porém, alguns fatos relevantes devem ser abordados para melhor esclarecimento

de todos. Primeiramente, investimento no sistema elétrico da região de Sete Lagoas

acima dos patamares historicamente praticados pela Cemig. Como exemplo, a

implantação da infraestrutura avançada de medição - AMI -, com medidores de

energia inteligentes em cerca de 80 mil consumidores da região; a adequação de três

subestações locais à arquitetura “smart grid”; a instalação e a substituição de

equipamentos; e a adequação de telecomunicações operacionais e sistemas

computacionais da operação do sistema elétrico, além do concurso de iniciativas

visando a testes de implementação, gerenciamento e integração de geração

distribuidora.
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Outro ponto é o treinamento diferenciado para equipes de operação e manutenção

em virtude da instalação de equipamentos com tecnologia de ponta e da adição de

novas práticas de trabalho. Assim, o projeto Cidades do Futuro fomentará uma série

de trabalhos técnicos voltados para pesquisas, testes de soluções, avaliação de

modelos, metodologias de aplicação e incentivará a criação de um centro de

tecnologia, o laboratório de tecnologias inovadoras - LTI -, na Univercemig, dando

suporte à alavancagem da indústria mineira e nacional, à cadeia de suprimento dos

produtos e serviços aderentes e à arquitetura “smart grid”. A legislação do setor

elétrico, outro ponto de sistema relevante e que diz respeito à atuação participativa e

cooperativa dos diversos setores interessados no tema “smart grid”- Ministério de

Minas e Energia, Aneel, Anatel, ANA, ANP, Inmetro, concessionárias, institutos de

pesquisas, fabricantes, consumidores etc. -, é decisiva para definição de modelo

regulatório que considere a arquitetura “smart grid” e compreende a regulamentação

de utilização dos ativos, sua remuneração e despesas.

Comunicação, outro fator crítico de sucesso para o projeto, promovendo discussões

sobre o tema junto à sociedade e demais partes interessadas e podendo demandar

fomento por meio de incentivos regulamentados para a participação de parcelas da

sociedade em projetos-piloto específicos de aplicação das novas tecnologias.

O projeto Cidades do Futuro, além de ser um grande desafio, é uma excelente

oportunidade de implementação do paradigma das redes inteligentes, permitindo a

integração dos processos da Cemid Distribuição, definidos pelos órgãos reguladores,

permitindo simultaneamente o aumento da eficiência e da flexibilidade da operação

da rede elétrica e a melhoria da qualidade dos serviços, entre outros.

Dessa forma, quando implantado, o Cidades do Futuro permitirá demonstrar a

capacidade e os benefícios da adição da arquitetura Smart Grid a partir dos testes

realizados na região de Sete lagoas, e a Cemig terá identificado a viabilidade técnico-

econômica de expansão para toda a sua área de concessão. A Cemig acredita que o

Cidades do Futuro não é um projeto de interesse somente da concessionária. As

práticas adotadas para sua implantação e os resultados alcançados são estratégicos

e de interesse de entidades governamentais, consumidores, fornecedores, entidades

de pesquisa e desenvolvimento e agentes financiadores, entre outros. Sete Lagoas
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não precisa agradecer à Cemig, uma vez que foi escolhida de acordo com suas

características consumidoras, mas seus habitantes parabenizam a empresa por sua

característica de vanguarda e por sua intenção de fazer a interligação da energia de

uma forma mais inteligente e econômica, facilitando, assim, a vida dos consumidores

sete-lagoanos, inicialmente, e, posteriormente, de toda a Minas Gerais.

Outro assunto que quero abordar é a o início de atuação, que se dará amanhã, em

Sete Lagoas, do sistema de segurança denominado Olho Vivo no Centro e

Hipercentro da cidade. A segurança pública em minha cidade já esteve pior. Hoje a

Polícia Militar, comandada pelo Comte. Aloísio Vaz de Oliveira Júnior, e o Delegado

Regional de Segurança Pública Pedro Antônio Loureiro, hoje substituído por Oswaldo

Wiermann Júnior, conseguiram reduzir acentuadamente a violência, trazendo-a para

níveis toleráveis, devido ao trabalho intensivo de seus agentes. Tenho certeza de que

a tecnologia Olho Vivo, que será implantada a partir de amanhã, aliada ao trabalho

das Polícias Militar e Civil, trará paz para o povo da minha cidade. Assim, agradeço

ao governo estadual, à administração de Sete Lagoas e ao CDL da cidade o esforço

de implantar a tecnologia Olho Vivo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, companheiro

de bancada; caros Deputados e Deputadas, público presente e público que nos

acompanha pela TV Assembleia, gostaríamos de trazer novamente a esta tribuna,

nesta tarde, um tema que temos acompanhado durante todo o nosso mandato: o

programa Luz para Todos. O nobre Deputado, aliás, já participou conosco de

inúmeras audiências públicas sobre o assunto, tanto nesta Casa quanto no interior, e

nessas ocasiões pôde constatar a importância desse programa para a interiorização

do desenvolvimento. Não quero abordar aqui a discussão, que infelizmente ainda

subsiste, sobre a paternidade do programa.

Está claro, para nós, que a paternidade do Luz para Todos é do governo federal,

que executa o programa em todo o território nacional. Isso é pacífico,

independentemente dos percentuais de contribuição dos Estados e das

concessionárias de energia elétrica no País afora. Hoje, o “Estado de Minas” noticiou
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que o Governador Aécio Neves lança, em Montes Claros, nesta terça-feira, a terceira

etapa do Luz para Todos. Achamos ótimo o Governador se dispor a praticar um ato

desses, ou seja, incluir na pauta esse programa. Deputado Weliton Prado, isso nos

permite avaliar e analisar o desenvolvimento da implementação desse programa e

constatar que, em Minas Gerais, ao contrário da totalidade dos Estados brasileiros, o

programa ficou paralisado por quase dois anos, sem justificativa. Em inúmeras

ocasiões, tanto o governo federal quanto o governo estadual manifestaram que havia

recursos disponíveis para a execução do Luz para Todos. Infelizmente, no ano

passado, quando o programa foi retomado com a meta rebaixada, ou seja, inferior à

necessária para concluir e honrar o seu nome e, efetivamente, tornar disponível a

energia elétrica para todos os cadastrados - alguns, cadastrados há quatro anos -,

estes, que aguardavam atendimento, não foram atendidos. E a maioria deles se

encontra nas áreas mais empobrecidas do Estado. O Norte e o Noroeste de Minas, a

minha região, que abrange o Vale do Paracatu e o Vale do Rio Urucuia, o Vale do

Jequitinhonha e o Vale do Mucuri são exatamente as regiões consideradas pelo

programa Territórios da Cidadania. É um programa que nasceu para articular as

diversas políticas públicas, seja do governo federal, seja do governo estadual, seja

dos Municípios, e para promover o desenvolvimento sustentável dessas regiões. Um

critério estabelecido entre os programas Territórios da Cidadania e Luz para Todos é

o de que o Luz para Todos fosse priorizado. A palavra é clara: “priorizado” nas

regiões e nos Municípios abrangidos pelo programa Territórios da Cidadania.

Infelizmente temos assistido ao avesso disso. Falarei da nossa região, do vale do Rio

Paracatu e do vale do Rio Urucuia, com mais propriedade por conhecê-la mais de

perto. Acabamos de chegar do recesso parlamentar e, por onde andamos, durante

todo o mês de janeiro, ouvimos cobranças permanentes dos Municípios do Norte de

Minas sobre a continuação, a retomada e a conclusão do Luz para Todos. O que o

“Estado de Minas” publica como meta e novidade para este ano - aliás, faz menção

às novas demandas para atender à terceira etapa do Luz para Todos - vai atender a

novas demandas. Então, perguntamos: que novas demandas são essas?

Temos de 100 a 80 mil ligações a serem feitas ainda em Minas Gerais e anúncio de

20 mil ligações, de contrato assinado no ano passado, de 55 mil ligações, pactuado
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pela Cemig. Portanto esperamos a efetivação do gesto do Governador do Estado,

fazendo o lançamento da terceira etapa do programa Luz para Todos. Até onde

entendemos, as atuais 20 mil ligações estão atendidas e foram registradas no

lançamento do que foi aqui, entre nós, mineiros, classificado como a segunda etapa

do Luz para Todos no ano passado, depois de interrupção de quase dois anos. É

inadmissível interromper programa importante como esse, fundamental para levar o

desenvolvimento ao interior do Brasil, segurar o homem no campo, evitando o êxodo

rural, o inchamento das cidades, a favelização, para ajudar a produzir qualidade de

vida, renda e para agregar valor à produção no meio rural, favorecendo alternativa de

vida para milhões de brasileiros que ainda insistem em produzir no campo, sejam

agricultores familiares, assentados ou não da reforma agrária, sejam médios ou

grandes produtores.

Portanto esperamos que efetivamente o gesto do Governador do Estado de lançar

a terceira etapa do programa Luz para Todos avance desse patamar rebaixado de 20

mil ligações. Não temos mais como dialogar com nossos conterrâneos e todos

aqueles que aguardam a solução para esse programa, que, até aqui, termina em

2010. Se terminarmos o programa Luz para Todos, em dezembro deste ano, nos

patamares até então anunciados, ficaremos ainda com saldo imenso, certamente

superior a 50 mil ligações não atendidas no programa Luz para Todos em Minas

Gerais. Desejamos, esperamos, torcemos, acreditamos e fazemos aqui apelo ao

Governador do Estado para que avance no programa Luz para Todos. Temos certeza

de que, nas eleições que se aproximam, essa fatura será cobrada. Será impossível o

candidato oficial chegar ao interior e não ter resposta efetiva, empurrar com a barriga,

para o ano que vem, a solução para o programa Luz para Todos.

Sr. Presidente, agradecemos a contribuição do Deputado Weliton Prado nas

diversas audiências públicas que aqui realizamos para tratar do tema. No final do ano

passado, fizemos reunião com o então Governador, Prof. Anastasia, que se

comprometeu com a Bancada do PT e do PCdoB em fazer avançar o Luz para

Todos. Infelizmente é a isso que estamos assistindo em nosso Estado. Deputado

Weliton Prado, com V. Exa., gostaríamos de pensar nova movimentação para

trazermos este debate à Assembleia e alavancarmos efetivamente o programa no



____________________________________________________________________________
367

Estado. Reconhecemos que se fez muito. De projeção inicial de pouco mais de 100

mil ligações, foram feitas mais de 200 mil - grande avanço -, mas não há justificativa

para quem não foi atendido e espera há quatro anos, e nada que acalme os que

ainda esperam e teimam em acreditar que serão ainda contemplados por esse

programa, fundamental para interiorizar o desenvolvimento. Sr. Presidente,

gostaríamos ainda de fazer anúncio e convite para os jovens da região do Vale do

Urucuia. O Instituto Federal de Educação de Arinos, antigo Cefet, está com inscrições

abertas para o processo seletivo de 2010 até 19 de fevereiro. Os interessados

poderão obter informações no Instituto Federal de Educação, em Arinos, ou pela

internet no endereço eletrônico www.ifmg.edu.br. O edital e as informações

complementares estão nesse endereço eletrônico. Os cursos disponíveis são Técnico

em Informática, Técnico em Agropecuária e Técnico em Administração. Na semana

passada, participamos da solenidade de inauguração de 78 institutos federais de

educação em Brasília. Esse foi um grande feito, um grande mérito do governo Lula,

que tem disponibilizado ferramentas efetivas, que oferecem ciência, tecnologia e

conhecimento fundamental para promover o desenvolvimento em todo o Brasil e, de

maneira especial, particular, nas regiões do interior do País. A nossa região Noroeste

recebeu dois institutos federais e um inicialmente previsto. Com o Deputado Federal

Virgílio Guimarães, atuamos firmemente para demonstrar que a região Noroeste,

contemplada por duas grandes bacias contribuintes do São Francisco, Bacias do Rio

Paracatu e do Rio Urucuia, pela vasta extensão geográfica, é uma região

historicamente pouco assistida, seja pelo governo federal, seja pelo estadual. Aquela

região merecia, como acabou acontecendo, não apenas um, mas dois institutos

federais de educação. Os dois institutos já foram formalmente inaugurados pelo

Presidente Lula, na semana passada, o Instituto Federal de Educação de Paracatu e

o Instituto Federal de Educação de Arinos, os quais nasceram irmãos, um dependeu

do outro. Para que Paracatu, a minha cidade natal, pudesse receber o seu instituto de

educação, tivemos de argumentar para justificar a implantação de um instituto federal

de educação, na Bacia do Rio Urucuia, como um instrumento de ampliação das

ações articuladas com os diversos ministérios, a Fundação Banco do Brasil, o

Sebrae, as Prefeituras e o Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio Urucuia, em
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Arinos. Ao implantar o Instituto Federal de Educação em Arinos, Sr. Presidente,

justificamos e argumentamos que o outro, que seria implantado na região Noroeste,

deveria ir para Paracatu, o berço cultural, educacional e cultural, a matriz da quase

totalidade dos Municípios da Bacia do Rio Paracatu e daquela região.

Quero finalizar, Sr. Presidente, convidando todos para a inauguração local do

Instituto Federal de Educação de Paracatu, no próximo dia 26. Esse convite é

extensivo a todas as cidades, às lideranças e aos interessados na Bacia do Rio

Paracatu. Esperamos essas lideranças para celebrar essa grande conquista, essa

grande vitória para toda a região Noroeste, partilhada com a população do Vale do

Rio Urucuia com seu instituto federal em Arinos. Por fim, queremos fazer um convite

para o carnaval de rua de Paracatu. Como dito aqui, trata-se de um carnaval que

rivaliza com o de Diamantina, Ouro Preto e Sabará. É o um carnaval de uma cidade

histórica como Paracatu, que tem uma antiga tradição de carnaval de rua, com escola

de samba, como a Unidos do Novo Horizonte e Arca de Noé; vários blocos

carnavalescos, como o nosso tradicional Pão Moiado, que alia irreverência e poesia

todos os anos, com uma mensagem positiva nas ruas. Este ano o Pão Moiado fala do

desenvolvimento sustentável local. E, para quem gosta de um carnaval de rua, com

as antigas marchinhas, há o carnaval de outrora no Centro Histórico de Paracatu,

além do grande palco no Centro da cidade. Aguardamos os foliões da região

Noroeste que gostam de um bom carnaval, ordeiro, pacífico e alegre, em Paracatu.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Cumprimento o Deputado Almir Paraca. Já é notório o grande

reconhecimento em relação à luta que esse Deputado vem travando a fim de que

todas as pessoas tenham luz em casa, para que o programa realmente represente luz

para todos. Podem ter certeza de que a Casa abraçará a luta do Deputado Almir

Paraca, autor de vários requerimentos para realização de audiências públicas não só

em Belo Horizonte, mas em várias cidades do interior de Minas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

imprensa presente, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o PT

completa 30 anos neste dia 10 de fevereiro. Na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, o
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PT de Minas Gerais, numa solenidade muito concorrida e emocionante, prestou uma

das mais importantes homenagens já conferidas a uma liderança política em nosso

Estado, quando foi concedido o título de Militante e Filiado Honorário ao Vice-

Presidente José Alencar. Nessa ocasião houve também a posse da nova Diretoria

Estadual do Partido em Minas Gerais, tendo à frente o Deputado Federal Reginaldo

Lopes. Com muito orgulho e honra, eu, Deputado André Quintão, assumi uma das

Vice-Presidências do PT de Minas.

O dia 8 de fevereiro com certeza ficará marcado na história do PT, principalmente

por o Partido completar seus 30 anos nesta semana. Esse Partido surgiu das raízes,

dos movimentos sociais, da militância sindical, das comunidades eclesiais de base,

influenciadas pela Teologia da Libertação, de grupos que resistiram à ditadura militar,

de movimentos populares, de intelectuais progressistas e de jovens do movimento

estudantil. O PT recolheu todas essas contribuições e, numa verdadeira síntese do

socialismo democrático, inaugurou uma das mais bonitas páginas da história

partidária de nosso país.

No dia 8 de fevereiro o PT homenageou um dos brasileiros mais ilustres, o Vice-

Presidente José Alencar, mineiro que venceu, cresceu e se tornou um dos maiores

empreendedores e empresários do nosso país, à custa do próprio suor e do de sua

família.

Ele liderou, por vários anos, entidades empresariais, iniciou sua militância político-

partidária com êxito, tornando-se Senador por Minas Gerais. Em 2002, num gesto de

compromisso com o Brasil, num gesto de humildade e, sobretudo, num gesto de amor

e confiança em um projeto que buscava compatibilizar crescimento e

desenvolvimento econômico com distribuição de renda e justiça social, associou-se a

um líder operário metalúrgico, do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, para ganhar as

eleições presidenciais de 2002 e iniciar, em nosso país, um verdadeiro processo de

transformação social. O Vice-Presidente José Alencar, que já ocupou a Presidência

por aproximadamente 500 dias nesses quase oito anos de mandato, está sendo um

parceiro absolutamente leal, correto, honesto, firme, propositivo, solidário em todas as

horas e em todos os momentos do governo Lula. Tem sido um parceiro nos bons

momentos, como também naqueles mais difíceis, como na crise que se abateu sobre
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o PT em 2005, em que o Vice-Presidente nem por 1 minuto sequer deixou de prestar

sua generosa solidariedade ao Presidente Lula, quando parte da elite brasileira,

inconformada com o compartilhamento do poder com os mais pobres neste país, via

naquele momento, quem sabe, a hora oportuna de desbancar e de tirar do governo o

nosso Presidente Lula. Mas o Vice-Presidente foi firme e leal, e mais que isso em

tantos outros momentos, afirmando as políticas públicas. Também naqueles

episódios em que parte da elite queria desmoralizar o programa Bolsa-Família,

prejudicando milhões de famílias brasileiras, o Vice-Presidente - poucos sabem - foi

um dos esteios para a garantia da permanência e continuidade desse importante

programa, sob o comando de outro mineiro ilustre, de Bocaiuva, o ex-Prefeito e

Deputado Federal mais votado na história de Minas, o atual Ministro do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias.

O Vice-Presidente José Alencar encarna hoje uma etapa importante da caminhada

histórica do nosso país, sob a condução do governo democrático popular. Ele

encarna exatamente a visão de buscar, primeiro, soberania nacional, autonomia do

nosso país em relação ao capitalismo global; uma autonomia com diálogo, mas

também uma autonomia em que o Brasil se afirma como liderança articuladora e

emergente dos países em desenvolvimento, um país que não se submete mais aos

ditames do FMI, como foi nos governos de Fernando Henrique Cardoso, que hoje

está com a maior “dor de cotovelo” ao ver um operário metalúrgico do PT fazendo a

maior transformação social já vista neste país.

E o Vice-Presidente José Alencar sabe da importância da afirmação do País no

cenário internacional, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de

vista econômico, não ficando refém de um modelo atrasado de economia

simplesmente exportadora de “commodities”, mas criando uma economia que hoje

induz o mercado de consumo interno com políticas vigorosas de distribuição de

renda.

Mas o Vice-Presidente encarna também a prioridade econômica do governo Lula, a

qual é manter a estabilidade econômica e a inflação sob controle. O Presidente Lula,

sindicalista que foi, sabe que um dos maiores instrumentos que corrói o salário do

trabalhador é a inflação. Portanto, manteve o controle inflacionário e a estabilidade
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econômica e incentivou o crescimento dos segmentos produtivos e empregadores.

Por isso o Brasil foi o país que melhor resistiu à crise econômica e, neste ano, colherá

índices de crescimento entre 5% a 5,5% e até 6%.

O Vice-Presidente José Alencar também encarna o compromisso social e o respeito

aos trabalhadores, porque sabe que não haverá segmento produtivo empreendedor

se não houver respeito e dignidade pelo trabalhador e uma aproximação, como ele

próprio diz, da distância entre empregador e empregado. Eu, desde a juventude, tive

uma influência marxista na visão de mundo e sei que ela pode e deve ser sempre

atualizada e adequada às realidades objetivas, principalmente em momentos de

superação de etapas.

Acho que o projeto democrático popular do Presidente Lula e do Vice-Presidente

José Alencar, um operário e um grande empresário, significa hoje para o Brasil

exatamente esse encontro, o desenvolvimento econômico sustentável que gera

emprego, distribui renda, afirma o País no cenário internacional e valoriza o diálogo e

a democracia. Não foi por outro motivo que o Presidente Lula, mesmo com uma

ampla aceitação, caso tivesse a oportunidade e a vontade de disputar um terceiro

mandato, abriu mão dele em nome da democracia. Ele não se deixou seduzir pelo

poder e vai para a eleição disputando, sim, não em nome próprio uma terceira

eleição, mas apoiando uma candidata que representa a continuação de um projeto de

país, de um projeto de nação.

Também muito nos alegra quando o Vice-Presidente José Alencar diz que, em

nome da continuação desse projeto, estará à disposição, em Minas Gerais, seja em

que lugar for, disputando ou não eleições, até porque essa é uma questão para a qual

deveremos ter a compreensão mais respeitosa sobre o momento pelo qual passa o

Vice-Presidente José Alencar; contudo, só a sua disponibilidade generosa em

contribuir para os partidos que compõem a base aliada do Presidente Lula, na

construção de uma forma unitária para enfrentar o processo eleitoral de 2010, já nos

reanima, alegra e impulsiona no caminho de realizar em Minas o que fez o Presidente

junto com o Vice-Presidente, José Alencar, o Ministro Patrus e tantos outros

colaboradores, no Brasil.

Por isso, depois destes 30 anos de PT, destes 30 anos de luta, resistência, alegrias,
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tristezas, vitórias e derrotas, hoje estamos no momento de afirmação de um projeto

político.

É com muita honra que temos integrado em nossos quadros esse homem com

dignidade política, pessoal e humana retratada. O Vice-Presidente, José Alencar, é

homem de vitórias empresariais e políticas, mas, sobretudo, possui coração alargado

e também força e determinação para viver em prol do mais próximo. Isso deve e

serve de exemplo para toda a Nação brasileira.

Vice-Presidente José Alencar, estaremos com V. Exa. onde estiver. Não

simplesmente como militantes partidários, mas como seres humanos e mineiros que

o respeitamos. Nós o admiramos cada vez mais, em nome de um Brasil mais justo e

solidário. Que bom presente o PT ganhou nestes 30 anos: José Alencar, nosso mais

novo ilustre e único militante honorário! 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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 671/2007, do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 815/2007, da

Deputada Gláucia Brandão, passa a tramitar, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 12. Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões

de Justiça e de Saúde, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.410 e 5.411/2010,

da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do
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Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Defesa do Consumidor - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária, em 9/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.142/2009, da Comissão de

Participação Popular, 5.233 a 5.235/2009, do Deputado Weliton Prado, e 5.237/2009,

do Deputado Délio Malheiros (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arlen Santiago e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear a Drogaria Minas-Brasil, com sede

no Município de Montes Claros, pelos 50 anos de sua fundação. A Presidência defere

o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Vanderlei Miranda solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Weliton Prado. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Inicialmente, gostaria de agradecer ao Deputado

Doutor Ronaldo a fineza e anunciar duas lutas muito boas, pelas quais já estamos

nos empenhando faz muito tempo. A primeira diz respeito à cidade de Paracatu, do

Deputado Almir Paraca, que é um lutador para que o programa Luz para Todos

chegue a todos os rincões do Estado de Minas Gerais.

Em Paracatu existe um condomínio de nome Sol Nascente, onde, faz muitos anos,

apesar de as casas populares já estarem prontas, ainda faltava a rede elétrica, para

que elas pudessem ser entregues à população. É uma luta antiga, mas acabei de

receber uma ligação de um dos Superintendentes da Cemig informando que até

meados do mês de abril ou, no mais tardar, até o final de maio, a iluminação será

garantida para todas as residências. Aliás, foi uma grande pendência jurídica, porque

tivemos de aprovar um projeto de lei na Câmara Municipal e fazer várias gestões

junto à Cemig. Assim sendo, gostaria de cumprimentar a associação e, de forma

muito especial, o Ragos, que foi um grande batalhador por essa vitória para a
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população de Paracatu. Agora, centenas de pessoas poderão receber a sua casa

própria, com água e luz.

Ontem, juntamente ao Deputado Federal Elismar Prado, participei da entrega do

viaduto da rodoviária que liga o Bairro Roosevelt ao Bairro Martins. É mais uma obra

do PAC, do governo federal, em que foram gastos cerca de R$1.500.000,00. Parece

que realmente as obras irão continuar, por isso o governo de Minas tem de agradecer

muito ao Presidente Lula, porque Minas Gerais nunca viu tantos recursos quanto

agora. Ao viajar por todas as regiões do Estado: Norte de Minas, Sul, Zona da Mata,

Região Metropolitana e Triângulo, V. Exas. verão que o Estado de Minas Gerais se

transformou num verdadeiro canteiro de obras. Dessa forma, gostaria de parabenizar

a Ministra Dilma, que é a mãe do PAC, isto é, a responsável por gerir esses

investimentos. Realmente, Minas Gerais é um dos Estados que mais está recebendo

recursos.

Só para dar um exemplo, só no Triângulo, foi mais de R$1.000.000.000,00 de

investimentos. É grande o número de viadutos, de passarelas e de trincheiras. Prova

disso é o conjunto de viadutos do Parque do Sabiá, a ligação do Bairro Santa Mônica

ao aeroporto e a duplicação da BR-050 de Uberlândia a Araguari e da BR-365. Existe

um grande número de investimentos, sem falar nas moradias populares.

Praticamente 100% desses recursos são provenientes do governo federal, por isso o

governo do Estado não tem podido reclamar, porque em Minas não faltam recursos

do governo federal. Estamos convivendo com um verdadeiro canteiro de obras em

todas as regiões do Estado.

Ontem tive o privilégio de participar da inauguração do viaduto que liga a rodoviária,

o Bairro Martins ao Bairro Roosevelt. Como já disse, 100% dos recursos do governo

federal já foram liberados.

Um outro ponto que gostaria de abordar diz respeito à nossa luta em relação à

questão dos abusos que estão sendo cometidos pelas empresas de telefonia. Um

verdadeiro abuso sobre o valor cobrado e o tratamento aos consumidores. As

pessoas ligam no “call center” e ouvem sempre aquela mesma gravação: digite 1

para isto, 2 para aquilo e 3 para aquiloutro. A atendente logo diz que em alguns

instantes seremos atendidos, mas a pessoa fica esperando no telefone até a ligação
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cair e não consegue resolver o problema. As tarifas cobradas pela telefonia no País

são realmente muito elevadas, ou melhor, as mais caras do mundo.

Para se ter ideia, nos Estados Unidos não se cobram ligações por telefone fixo. As

ligações de telefone fixo para telefone fixo dentro do Município não são cobradas.

Não é cobrada também a taxa de assinatura, como se faz em nosso país, o que é

totalmente ilegal. Por que foi criada esta contribuição mensal, da assinatura básica?

Foi criada para fazer a expansão das redes. Mas as linhas no País estão todas

prontas. Então por que continuar cobrando? Temos 53 milhões de linhas de telefones

fixos no País, mas somente 40 milhões estão sendo utilizadas. São 13 milhões de

linhas ociosas. A cada dia que passa, diminui o número de telefones fixos, porque as

pessoas não querem pagar pelo que não está sendo utilizado, praticamente R$46,00

todo mês. Quem não utiliza é obrigado a pagar. No caso, as pessoas estão optando

pelo pré-pago, que também é muito caro. Não há justificativa.

Em São Paulo, houve projeto semelhante ao que apresentamos na Assembleia

Legislativa, que acaba com a assinatura básica da telefonia. O projeto está

tramitando na Casa e deve estar na Comissão de Constituição e Justiça. Em São

Paulo, o projeto tramitou, foi aprovado e virou lei. As companhias entraram na Justiça.

Houve liminar que suspendeu os efeitos da lei pelo Supremo Tribunal Federal. Temos

a esperança de que seja julgado o mérito na Justiça em São Paulo agora e, de forma

imediata e o mais rápido possível, essa cobrança seja suspensa.

Em Minas Gerais, estamos fazendo grande campanha não só em relação à

contribuição de R$46,00 da assinatura básica, feita mensalmente, o que é ilegal,

abusivo, inconstitucional e fere o Código de Defesa do Consumidor, mas também

para denunciar todos os abusos cometidos pelas empresas de telefonia em todo o

Estado. Hoje um terço das reclamações feitas nos Procons de todo o Estado são

contra as empresas de telefonia. Hoje cedo, conversando com o Vereador Felin, de

São Francisco - estive em Montes Claros também -, ele reclamou: “Temos aqui a

Vivo, mas se pode falar que é “morto”, porque não funciona”. O sinal é péssimo,

porcaria, não funciona. Os valores das contas são elevadíssimos. Estamos colhendo

uma série de reclamações. O Vereador, o sindicato, a entidade que tiverem

informação em relação à telefonia no seu Município procurem nosso gabinete, o
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gabinete do Deputado Weliton Prado, que faremos verdadeiro dossiê, com estudos

técnicos e jurídicos. Entraremos na Justiça. Colocaremos “outdoors”, cartazes,

panfletos, protestos, manifestação e faremos pressão permanente na tribuna da

Assembleia. Faremos realmente rede na internet. Usaremos todas as formas

possíveis, do ponto de vista legal, para denunciar e enfrentar essas empresas

poderosíssimas de telefonia que vêm para nosso país apenas para lucrar e arrecadar,

mas não têm compromisso com os consumidores. Discutiremos também a

possibilidade de retornar a companhia brasileira de telefonia, para que seja órgão do

governo, para que o governo realmente interfira nesse processo.

Não aceitamos os valores abusivos cobrados pelas empresas de telefonia nem

serviço de péssima qualidade. No Brasil, a cobrança é realmente muito alta, muito

mais do que nos países do Primeiro Mundo, e o serviço é de péssima qualidade. Em

outros países, o serviço tem qualidade muito melhor do que o nosso e o valor é bem

menor. Lá o preço é mais baixo e a qualidade é muito melhor. Aqui o preço das

ligações de telefone fixo, residencial ou celular, o valor cobrado por minuto pelos

planos pré-pagos é muito alto e o serviço é de péssima qualidade. Se o cidadão está

falando ao telefone e a ligação cai em 20 ou 30 segundos, não interessa, porque o

cidadão terá de pagar aquele valor. Se você liga de novo e atendem, mas a ligação

cai sem ter sido sua culpa, mas da companhia de telefone, não importa. No final do

mês, vem a conta. E não há para quem reclamar. Se você procura reclamar nos “call

centers” e liga para a companhia de telefone, o que acontece? Você perde seu dia;

passa a raiva, e não consegue resolver seu problema. Então quem tiver informações

ou denúncias para fazer a respeito das empresas de telefonia pode procurar o nosso

gabinete.

Há os problemas com a internet. Venda casada é totalmente ilegal. Às vezes somos

obrigados a assinar o plano de uma determinada companhia de telefone para ter

acesso à internet. Isso é ilegal, não pode acontecer, é abusivo. Entraremos na Justiça

também, procuraremos o Ministério Público e denunciaremos essas empresas.

Sempre falo aqui que “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Se não

pressionarmos, infelizmente os poucos direitos que temos irão por água abaixo. Por

isso é importante acreditar, mobilizar e contar com apoio popular. Peitar essas
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empresas de telefonia, que faturam bilhões e bilhões, é uma luta muito difícil. Grande

parte delas é de empresas estrangeiras que vêm sugar aqui o suor e o sangue do

povo brasileiro, oferecendo um serviço que é uma verdadeira porcaria. Então é muito

importante não abaixarmos a cabeça, denunciarmos e pressionarmos. Essa é mais

uma campanha que realizaremos.

Ficamos muito felizes de ver os resultados de outras campanhas bem-sucedidas

que fizemos, que muitos duvidavam que seria possível. Como exemplo cito o

Deputado Chico Simões, do nosso partido em Fabriciano, o qual duvidava que

conseguiríamos acabar com a taxa de incêndio e com a taxa para chamar a polícia.

No entanto detonamos e questionamos. Ficamos aqui, de manhã até a noite, usamos

todos os artifícios e meios previstos, legal e juridicamente, no Regimento Interno da

Casa e conseguimos aprovar emendas junto com o PMDB, revogando a taxa de

incêndio para todas as residências do Estado de Minas Gerais. Conseguimos

também impedir a cobrança da taxa para chamar a polícia. Se chamássemos um

policial a pé, teríamos de pagar R$12,00; se ele estivesse de moto, R$15,00; de

carro, R$27,00, por cada policial. Se, em uma busca, um salvamento ou um

sequestro, o helicóptero fosse utilizado, havia a necessidade de pagar por hora. Isso

era um verdadeiro absurdo. Se o cidadão fizesse um boletim de ocorrência, teria de

pagar também, e o Estado falaria que os índices de criminalidade no Estado

diminuíram. Conseguimos impedir essas cobranças. Conseguimos, em 56 anos da

Cemig, a primeira redução - de 17% - na conta de luz. No ano passado, a Cemig

queria mais de 31% de aumento, e conseguimos que esse aumento ficasse abaixo da

inflação. Conseguimos que a Cemig e que a Copasa ficassem impedidas de colocar

os nomes dos consumidores inadimplentes no SPC e Serasa. Conseguimos também

impedir, pela terceira vez, por indícios de irregularidade, uma licitação de

R$147.000.000,00. A Cemig poderia comprar os veículos por R$30.000,00, mas

estava alugando-os por mais de R$100.000,00. Conseguimos aprovar uma emenda

que o Governador vetou aqui, para que todos os lucros obtidos pela nova empresa

que a Cemig está criando para explorar a internet pela rede elétrica sejam utilizados

para a motricidade tarifária, a fim de reduzir as contas de luz, porque quem pagou

pelas redes de transmissão de energia foi o consumidor. Mas, se o consumidor
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mineiro já pagou, isso pertence a ele. Então os lucros advindos com a exploração das

redes - com o nosso serviço, no caso, a internet - têm de ser utilizados para abater a

conta de luz. Aprovamos a emenda e vamos lutar para derrubar o veto do

Governador Aécio Neves. Desejamos que isso seja uma realidade, que a empresa

fature muito a um preço barato, que garanta o acesso à internet a toda a população e

que esses lucros sejam utilizados para reduzir a conta de luz. No ano passado,

conseguimos na Justiça, por meio de ação do Ministério Público, impedir o aumento

do valor da conta de água da Copasa - que queria um aumento de mais de 9% -,

além de dezenas e dezenas de projetos aprovados. Aprovamos o projeto de lei que

institui a política do livro no nosso Estado, a PEC da Cultura. Então um trabalho sério

realmente gera resultados, mas tem de ter a participação popular e a mobilização.

Tenho convicção absoluta de que teremos muito sucesso nessa nova campanha,

nova empreitada, que é a campanha contra os abusos cometidos pelas empresas de

telefonia. Continuamos a pressionar as companhias de energia elétrica. Também

estamos entrando com ação no Ministério Público Federal, com o Deputado Federal

Elismar Prado, para que as companhias - aqui a Cemig - possam devolver os valores

cobrados a mais aos consumidores. Hipotecamos nossa solidariedade aos servidores

públicos. A cobrança é muito importante. O governo tinha de conscientizar-se,

garantir um reajuste, um piso nacional aos servidores da educação. A lei federal foi

aprovada, mas, infelizmente, nosso Estado não a cumpre.

Gostaria de fazer uma cobrança ao governo quanto ao fechamento dos postos de

policiamento ocorrido em várias cidades do Estado. Somente em Uberlândia mais de

10 postos foram fechados. A violência e a criminalidade crescem a cada dia. Em vez

de abrir mais postos de policiamento, está fechando-os. O Governador prometeu que

Uberlândia seria referência na área de segurança pública não para Minas, mas para o

Brasil. Infelizmente, não é isso o que está acontecendo. Houve um aumento de 62%

no índice de violência. Somente no mês de janeiro, foram mais de 22 mortes

violentas. Portanto, fica aqui o nosso questionamento ao governo do Estado em

relação ao fechamento dos postos de policiamento. Há dinheiro para o Centro

Administrativo, mas, para a segurança, para pagar auxílio-periculosidade aos

profissionais de segurança, infelizmente, não há. Agradeço ao Deputado Doutor
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Ronaldo. O Deputado Federal Elismar Prado nos passou uma mensagem dizendo

que continua uma pressão muito forte na Câmara dos Deputados para que o

Presidente Michel Temer coloque a PEC nº 300 na pauta do dia a fim de que seja

aprovada, criando assim um novo piso salarial para os policiais e Bombeiros militares

do País.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para as 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 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/2/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
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Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - 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.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na

1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, peço o encerramento da

reunião, por falta de quórum.

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 turno único, dos Projetos de Resolução nºs 3.793 e 3.794/2009; em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 630/2007; e, em 1º turno, dos Projetos de Lei n°s 610/2007 e

3.642/2009, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando as
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extraordinárias de amanhã, dia 10, às 9 e às 20 horas, e convocando as Deputadas e

os Deputados para a ordinária também de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem

do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2009

Às 17h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Tiago Ulisses e Arlen Santiago (substituindo o Deputado Walter Tosta, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr. Gabriel Alves Pereira Júnior, Diretor-Presidente da Energisa, prestando

informações relativas a requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor

encaminhado por meio do Ofício nº 2.719/2009/SGM. O Presidente acusa o

recebimento da seguinte proposição, da qual designou como relator o Deputado

citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.512/2007, em 2º turno (Deputado Adalclever

Lopes). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, na forma do vencido no

1º turno, do Projeto de Lei nº 1.512/2007, em 2º turno (relator: Deputado Adalclever

Lopes). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião

conjunta com a Comissão de Saúde para debater, em audiência pública, o crescente

aumento do número de clientes da Unimed e a quantidade de leitos disponíveis, bem

como a capacidade de atendimento dos médicos credenciados por esse plano de
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saúde. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Gil Pereira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/2/2010

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Ronaldo Magalhães por indicação da

Liderança do BSD), Chico Uejo, Delvito Alves e Sebastião Costa, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Gustavo Valadares e

Ruy Muniz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Jirair Aram Meguerian,

Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e João Batista Ribeiro,

Diretor do Foro da Sessão Judiciária de Minas Gerais, publicados no “Diário do

Legislativo” de 18/12/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 4.105, 4.113, 4.114, 4.123, 4.125 e 4.133/2009 (Deputado Gilberto

Abramo); 4.083, 4.084, 4.098, 4.116, 4.119, 4.124, 4.130 e 4.132/2009 (Deputado

Delvito Alves); 4.085, 4.087, 4.088, 4.093, 4.095, 4.102, 4.107, 4.111, 4.115, 4.122 e

4.129/2009 (Deputado Sebastião Costa); 4.080/2009, este em virtude de

redistribuição, 4.092, 4.099, 4.104, 4.106, 4.110 e 4.121/2009 (Deputado Chico Uejo);

4.091, 4.096, 4.101, 4.103, 4.112, 4.120 e 4.128/2009 (Deputado Padre João); e

4.086, 4.089, 4.090, 4.094, 4.097, 4.100, 4.109, 4.117, 4.127 e 4.134/2009 (

Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
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vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 2.490/2008 e 3.518/2009, ambos na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 4.071/2009 (relator: Deputado Delvito

Alves). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão

e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 2.870/2008

e 3.403/2009, ambos com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 3.645,

4.078 e 3.939/2009 (relator: Deputado Chico Uejo, os dois primeiros em virtude de

redistribuição); 3.755, 4.041/2009, este com a Emenda nº 1, e 4.069/2009 (relator:

Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 4.059, 4.074 e 4.077/2009

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.064 e 4.072/2009 (relator: Deputado

Sebastião Costa). O Projeto de Lei nº 4.076/2009, em turno único, é retirado de pauta

por determinação do Presidente por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. 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 4.060, 4.063 e 4.067/2009; e ao DER-MG e à Seplag o Projeto de

Lei nº 4.073/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Delvito Alves - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/2/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, Neider Moreira, Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Ivair Nogueira,

por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB), Adelmo Carneiro Leão

(substituindo o Deputado Padre João, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-

PT-PCdoB) e Agostinho Patrús Filho (substituindo o Deputado Délio Malheiros, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Neider Moreira, 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: ofícios dos Srs. Cláudio Martins de Abreu, Presidente

do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais; Renan

Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni, e Antônio A. Caram Filho,

Presidente do Ipsemg (18/12/2009); e de Vereadores da Câmaras Municipais de Rio

Pomba e Patos de Minas (16/1/2010). 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 5.225, 5.228, 5.238, 5.248, 5.251, 5.253, 5.254, 5.263, 5.294,

5.318, 5.319 e 5.327/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja

encaminhado à empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., responsável pela obra de

construção do complexo hidrelétrico de Simplício, pedido de informações sobre os

acordos de compensação ambiental assinados e pactuados com as Prefeituras de

Além Paraíba e Chiador - Zona da Mata - e Sapucaia (RJ) e com o Instituto Brasileiro

de Meio Ambiente - Ibama. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença 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 fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE SUELY DUQUE RODARTE E OUTROS PARA

COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 3/2/2010

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Lafayette de Andrada e Inácio Franco (substituindo a Deputada Rosângela Reis, por
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indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião. A

Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente, o Vice-

Presidente e a designar o relator da Comissão. A seguir, determina a distribuição das

cédulas de votação e convida o Deputado Inácio Franco para autar como

escrutinador. Feita a votação e apurados os votos, o escrutinador anuncia que foram

registradas três cédulas de votação, e que os Deputados Lafayette de Andrada e

João Leite tiveram três votos cada um para os cargos de Presidente e Vice-

Presidente, respectivamente. Em seguida, o Presidente “ad hoc” faz a proclamação

dos eleitos, declara empossado como Presidente o Deputado Lafayette de Andrada e

passa-lhe a Presidência. O Deputado Lafayette de Andrada declara empossado como

Vice-Presidente o Deputado João Leite e designa como relatores os Deputados

mencionados entre parênteses: indicação das Sras. Suely Rodarte, Irene de Melo,

Avani Avelar e Rosane Marques (Deputado João Leite); indicação das Sras. Arminda

Rosa Rodrigues e Magda Lopes (Deputado Carlin Moura); indicação das Sras. Keyla

Mayumi e Maria Aparecida Sanchez (Deputado Lafayette de Andrada); indicação da

Sra. Ângela Imaculada e dos Srs. Sebastião Antônio dos Reis, Tomás de Andrade

Nogueira e Faiçal David (Deputada Rosângela Reis). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião extraordinária com edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/2/2010

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão,
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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 da pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Gladson Reis, Presidente da Associação Metropolitana dos

Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte, em que solicita manifestação

da Comissão sobre reivindicações estudantis; Gilson de Souza, Superintendente

Regional do Incra (7), por meio dos quais encaminha cópias de termos aditivos a

convênios firmados por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma

Agrária, e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses: das Sras. Juliana Ponzio Araújo de Melo Pereira,

Diretora Central de Gestão de Imóveis, da Secretaria de Estado de Planejamento

(18/12/2009); e Marisa Serrano, Senadora da República (16/1/2010); dos Srs. Carmo

César de Campos Carneiro, servidor público estadual (10/12/2009); Paulo Cândido da

Silva e David Carvalho Kallás, Prefeito e Vice-Prefeito de Santa Rita do Sapucaí

(15/1/2010); e Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da Prefeitura Municipal

de Belo Horizonte. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.612/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) em 2° tur no; 3.965/2009 (Deputada

Gláucia Brandão), 3.563/2009 (Deputado Carlin Moura), 3.922 e 3.980/2009

(Deputado Ruy Muniz) em 1º turno; e 2.215/2008 no 1º turno para receber parecer

sobre Emendas apresentadas em Plenário (Deputado Ruy Muniz). A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Ana Célia Pereira de

Abreu, estudante de Medicina e representante dos alunos da Unincor, e os Srs. Luiz

Jabbur Júnior, estudante de Medicina e representante do Diretório Acadêmico da

Unincor; Jamerson Izidoro, Diretor da Executiva Nacional de Estudantes de Medicina,

integrantes da Comissão de Acompanhamento da Unincor, que são convidados a

tomar assento à mesa para expor temas relacionados a essa universidade. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, para suas considerações

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

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
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notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.612/2008 (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, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.965/2009, que recebeu parecer por sua aprovação.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados: Carlin Moura em que solicita sejam

ouvidos nesta reunião representantes da Comissão de Acompanhamento da Unincor;

Padre João e Carlin Moura, em que solicitam reunião de audiência pública com a

presença da Comissão de Representação e Acompanhamento do Plano Decenal de

Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Deiró Marra - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/2/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Domingos Sávio e Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Getúlio

Neiva, por indicação da Liderança do Bloco PMDB - PT-PCdoB), 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. A Presidente comunica que, em virtude

de redistribuição, avocou para si a relatoria dos Projetos de Lei nºs 4.008 e
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4.031/2009 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 4.008 e 4.031/2009, que receberam

parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 5.249 e 5.250/2009. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Juninho Araújo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.531/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra – Cerea –, com sede no

Município de Conquista.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.531/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Recuperação do Alcoólatra – Cerea –, com sede no Município de Conquista, que tem

como finalidade promover o combate à dependência do álcool, bem como viabilizar

caminhos para a recuperação, o bem-estar e a reintegração dos dependentes no

convívio familiar e na comunidade.

Realiza, também, importante trabalho de assistência social, por meio de doação de

cestas básicas, remédios e cobertores para as famílias carentes residentes na
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localidade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

justiça, tem por finalidade dar nova redação ao art. 1º do projeto de lei, para adequar

o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.531/2009,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.053/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Casa de Saúde São Sebastião, com sede

no Município de Virgínia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.053/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Casa de Saúde São Sebastião, entidade sem fins econômicos, que atua na área de

saúde pública.

Na consecução de seu propósito, a entidade busca dar suporte à saúde pública no

Município e região, tendo como objetivo principal e permanente a prestação de

assistência médica ambulatorial e de pronto atendimento.

É importante ressaltar que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de identificar corretamente a sede da

entidade, que, de acordo com seu estatuto, é o Município de São Sebastião do Rio
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Verde e não o de Virgínia.

Pelos relevantes serviços que presta à comunidade, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.053/2009,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.490/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Barbacena, 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 2.490/2008 tem por objetivo conferir autorização legislativa para

que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de bem público à

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no

Município de Barbacena, constituído de terreno com área de 61.000m2, localizado

junto ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, 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

construção do Centro de Reintegração Social em Barbacena.

O Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, tem
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como finalidade autorizar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig

-, proprietária do imóvel, a doá-lo ao Estado de Minas Gerais para que, após sua

vinculação à Secretaria de Estado de Defesa Social, possa ser utilizado pela Apac de

Barbacena para a construção de seu Centro de Reintegração Social. Como

enfatizado pela referida Comissão, tal alteração permite que se atenda plenamente

aos interesses daquela comunidade, uma vez que as instalações do mencionado

Centro serão utilizadas para o desenvolvimento de programas voltados à reintegração

dos condenados na vida em sociedade.

Além disso, o Substitutivo no 1 promove correção de dado cadastral do imóvel e

prevê, no art. 2o, a reversão do bem ao patrimônio da Fhemig se, no prazo de três

anos, contados do registro da escritura pública de doação, não for utilizado com a

finalidade estipulada.

Cumpre-nos destacar que 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 elaboração e controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 2.490/2008, no

1o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Júlio - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.100/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Santo Antônio do Grama”.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/3/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto em comento desafeta o bem público constituído pelo trecho da Rodovia

AMG-1715, que liga o Município de Santo Antônio do Grama à MG-329, constituído

de 1,5km, tendo como ponto de partida o Km 13,9, onde está localizado o pórtico de

entrada do perímetro urbano desse Município, até seu final. A par da desafetação, o

projeto autoriza a doação do citado imóvel ao Município de Santo Antônio do Grama,

o qual será destinado à instalação de via urbana. Se o donatário não der ao imóvel a

destinação prevista no projeto, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens

públicos em três categorias, segundo a sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros, como o próprio nome está a

indicar, destinam-se ao uso de toda a coletividade, independentemente de

autorização do poder público, tais como as ruas, praças, avenidas, estradas e praias.

Os bens de uso especial são os que possuem destinação pública específica e

abrangem o conjunto de bens utilizados na execução do serviço público ou de

atividade burocrática, bem como os imóveis que abrigam as repartições públicas.

Tanto os bens de uso comum do povo quanto os bens de uso especial integram o

patrimônio indisponível do Estado, pois, enquanto tiverem afetação pública, não

poderão ser objeto de alienação (venda, permuta, doação, etc.).

Os bens dominicais são os que, mesmo pertencentes ao Estado, não tem afetação,

razão pela qual podem ser objeto do comércio jurídico de direito privado, tais como os

terrenos baldios da administração. Esses bens constituem o patrimônio disponível do

poder público, em relação aos quais o Estado exerce um direito de propriedade, de

forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.
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De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica a natureza jurídica do bem.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e

contratos da administração pública e dá outras providências. Se se tratar de bens

imóveis, o inciso I do citado art. 17 exige autorização legislativa, avaliação prévia e

licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação, entre

outros institutos previstos na lei. Igualmente, a Carta mineira, no “caput” do art. 18,

exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para a alienação de imóveis.

O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de

doação e permuta, na forma da lei.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma de alienação, é imprescindível a desafetação, ou seja, a perda da finalidade

pública. Esta ocorre, normalmente, na própria lei que autoriza a transferência do bem,

seja de maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto, seja de forma

implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

No âmbito do Estado, é prática comum a apresentação de projetos de lei de

iniciativa parlamentar que autorizam o Executivo a doar imóvel a Município para que

este dê ao bem uma destinação pública específica. Nesse caso, a autorização

legislativa incide sobre bem de uso especial ou dominical, normalmente terrenos,

casas ou edifícios. Em proposições desse teor, constam, normalmente, dispositivos

que fixam prazo para que a municipalidade cumpra o encargo previsto na norma, sob

pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

No que tange especificamente aos bens de uso comum do povo, como é o caso

das rodovias, não é comum a transferência de domínio do Estado para outras
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entidades político-administrativas. As rodovias estaduais estão submetidas à

jurisdição do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER-MG -, que é

uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

Setop. O art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a instituição, enumera suas

atribuições, entre as quais se destacam a competência para “executar, direta e

indiretamente, os serviços de projetos, implantação, pavimentação, conservação,

recuperação e melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em

outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades de direito

público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente, nos termos da

legislação própria”.

A referida autarquia, ao responder à diligência requerida por esta Comissão, emitiu

nota técnica na qual se manifestou contrariamente à pretendida doação, sob o

argumento de que o mencionado trecho está incluído no “Programa PROMG - Área

17ª CRG - Ponte Nova, cuja licitação está em curso através do Edital LPI 005/09”.

Todavia, esse fato, por si só, não impede a transferência de domínio.

Eventual doação desse trecho da Rodovia AMG-1715 para o Município de Santo

Antônio do Grama não implicará alteração na natureza jurídica do bem público, que

continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana. A modificação básica incidirá

sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal, e,

consequentemente, o Município assumirá a responsabilidade pelas obras de

manutenção e conservação da via pública, conforme consta no § 1º do art. 1º da Lei

Municipal nº 379, de 2008, que autorizou aquela comuna a receber o imóvel em

questão.

A matéria atinente à doação de bem de uso comum do povo de uma entidade

política a outra é assunto complexo, especialmente por se tratar de trecho de rodovia.

A aprovação prévia do Legislativo exigida pela Constituição do Estado e pela Lei de

Licitações é um requisito de ordem puramente formal. Uma vez obtida a necessária

autorização desta Casa, devem ser tomadas medidas administrativas concretas pelo

Executivo com vistas à efetiva transferência do bem público. Esta só se completa com

a celebração do contrato de doação, que é instituto de direito privado. Isso porque a
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lei de cunho autorizativo não obriga o Executivo a doar o imóvel, mas apenas o

habilita a fazê-lo. Assim, enquanto não ocorrer a formalização do ajuste, o bem

continuará integrando o domínio público estadual.

Dessa forma, constata-se que inexiste vedação constitucional à doação de bem de

uso comum do povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa

natureza. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação

de bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.100/2009.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.138/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

alterar a redação do art. 2º da Lei nº 16.044, de 31/3/2006, que altera a destinação

prevista para os imóveis a que se refere a Lei nº 12.995, de 30/7/98, que autoriza o

Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que menciona, e dá

nova redação à Ordem 126 de seu Anexo.

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

Inicialmente, é necessário esclarecer que a Lei nº 12.995, de 1998, autorizou o

Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel localizado na Praça

Carmelo Mota - Centro, destinado ao funcionamento de uma praça de esportes. Em
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2006, a Lei nº 16.044, em seu art. 2º, alterou a referida finalidade, destinando uma

parte da área (1.101,71m²) para o funcionamento da Câmara Municipal, o que não

impossibilitou a utilização do remanescente (22.462,21m²) como praça de esportes.

O Projeto de Lei nº 3.138/2009, considerando que a sede do Poder Legislativo

municipal está sendo construída em outro local, atende a reivindicação de seus

membros para que a área seja utilizada para a instalação de um Centro de Atenção

Psicossocial à Saúde Mental, com a finalidade de ampliar o acolhimento de pessoas

com transtorno mental e implementar oficinas terapêuticas e de esportes, de acordo

com o interesse daquela comunidade.

Em sua análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, com o objetivo de adequar o texto à técnica legislativa e acrescentar

dispositivo que determina a reversão da área ao Estado se, no prazo de cinco anos

contados da data de publicação da nova lei, não lhe for dada a destinação agora

pretendida.

Ressalte-se que a proposição, na forma do Substitutivo nº 1, 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,

por tratar tão somente de alterar a finalidade da doação 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

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.138/2009, no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrús Filho - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.547/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Coração de Jesus.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto 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 3.547/2009 trata de conceder autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa efetuar a reversão ao Município de Coração de Jesus de um

imóvel com área de 1.617,36m², situado na Avenida Montes Claros, nesse Município.

A administração municipal pleiteia o retorno do bem a seu patrimônio, para a

instalação de secretarias municipais, com o propósito de melhorar o atendimento à

população local.

Entretanto, como foi cumprida a determinação prevista na escritura pública de

doação do imóvel ao Estado, a transferência de domínio deve ser efetivada pela

modalidade de doação. Visando promover essa adequação, a Comissão de

Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

Importante observar que essa proposição apresenta, em seu art. 2º, a previsão de

que o bem reverterá ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da

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

pretendida ou no caso de seu desvirtuamento.

Cabe ressaltar que o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 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.
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Por fim, esclarecemos que o projeto de lei em análise, na forma do substitutivo

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, 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 3.547/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.855/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 381/2009, o projeto de lei em análise “altera a Lei nº 15.975, de 12 de

janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC.”.

A Comissão de Constituição e Justiça, examinando preliminarmente a proposição,

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

A requerimento do Deputado Padre João, o projeto foi também distribuído à

Comissão de Cultura, que opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão precedente.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, nos termos do art. 102, VII, c/c o art. 188,

do Regimento Interno, para que seja analisado quanto aos seus aspectos financeiro-

orçamentários.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo alterar a Lei nº 15.975, de 2006, que cria o

Fundo Estadual de Cultura - FEC -, a fim de adequá-la à Lei Complementar nº 91, de

2006, que rege a instituição, a gestão e a extinção de fundos estaduais, nos termos
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da mensagem encaminhada pelo Governador do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional, não

encontrou óbice à tramitação da proposição em tela. No entanto, com o intuito de

aperfeiçoá-la, apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Cultura, por sua vez, ao examinar o mérito do projeto, opinou pela

sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, destacando que as alterações

sugeridas, além de estarem em conformidade com a lei geral dos fundos, têm

também o objetivo de fomentar a cultura.

O projeto pretende alterar os arts. 2º, 4º, 5º, 7º, 8º e 11 da Lei nº 15.975, de 2006.

O Substitutivo nº 1 sugere também a modificação do art. 3º, “caput”, com o fito de

ampliar o rol de beneficiários do Fundo, bem como do art. 6º, § 3º, cujo objetivo é

apenas explicitar a forma por meio da qual se dará a menção ao apoio dado pelo

Fundo aos projetos artísticos e culturais. As referidas mudanças não acarretam

impacto no Orçamento estadual. As modificações sugeridas para os arts. 2º, 5º, 7º e

11 visam apenas a atualizar os dispositivos diante das previsões constantes na lei

geral dos fundos.

O art. 4º, I, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, passa a estabelecer que 4% do total dos recursos resultantes de retornos

de financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -, incluído o principal e

encargos, deduzida a comissão do agente financeiro, serão orçados no FEC como

recursos diretamente arrecadados. Essa alteração não causa repercussão no âmbito

financeiro-orçamentário.

Ainda no mesmo artigo, com a alteração dos §§ 1º e 2º e a inclusão do § 3º

sugeridas pelo Substitutivo nº 1, permite-se que os recursos acima citados sejam

aplicados tanto na modalidade de financiamento reembolsável quanto na modalidade

não reembolsável, na proporção de 50%. Por meio dessa modificação, o apoio e o

incentivo ao desenvolvimento cultural ganham reforço, o que está em conformidade

com os objetivos do Fundo previstos no art. 1º da Lei nº 15.975, de 2006.

Por fim, o art. 8º, § 3º, conforme estabelece o Substitutivo nº 1, ao revogar o inciso

II, exclui a comissão devida ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., de
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0,8% do valor total da operação, descontada da parcela única ou da primeira parcela

a ser liberada, quando se tratar de liberação de recursos não reembolsáveis, e

mantém a tarifa de abertura de crédito equivalente a 1% do valor do financiamento e

a comissão de 3% a.a., incluída na taxa de juros. Essa alteração, por tornar o

financiamento menos oneroso, incentiva a realização de mais projetos de cunho

artístico e cultural.

Sendo assim, uma vez que o projeto em comento não provoca impacto financeiro-

orçamentário, não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.855/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús Filho - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.855/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC”.

A proposição teve origem no Projeto de Lei nº 3.481/2009, do mesmo autor, que

versa sobre diversos fundos estaduais e foi desmembrado pela Comissão de

Constituição e Justiça em vários projetos, cada um deles referente a um único fundo,

conforme determinam as Leis Complementares nºs 78, de 9/7/2004, e 91, de

19/1/2006.

O projeto em epígrafe foi, inicialmente, distribuído apenas às Comissões de

Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a

aprovação, em Plenário, de requerimento de autoria do Deputado Padre João,

publicado no “Diário do Legislativo” em 19/11/2009, foi a proposição distribuída

também à Comissão de Cultura, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XVII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em exame tem por escopo alterar a Lei nº 15.975, de 12/1/2006, que

dispõe sobre o Fundo Estadual de Cultura - FEC -, de modo a moldá-la às

disposições da Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que trata da instituição, gestão

e extinção de fundos estaduais. No intuito de adequar a proposição aos ditames

constitucionais, legais e jurídicos, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1.

As múltiplas alterações propostas no projeto original incidem sobre os artigos 2º, 4º,

5º, 7º, 8º e 11 da Lei nº 15.975, de 2006. O Substitutivo nº 1, além de propor

alterações nos mencionados artigos, visa alterar os artigos 3º e 6º, que não eram

objeto da proposição original.

O art. 2º da lei que se pretende alterar trata dos prazos de concessão de

financiamentos e liberação de recursos do FEC. O projeto do Governador e também o

substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça reduzem o prazo de prorrogação

discricionária das concessões e liberações de recursos pelo Executivo, de 12 para 4

anos. Essa redução atende à exigência do § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 91,

de 2006, que estabelece o prazo máximo de quatro anos de prorrogação dos

períodos de vigência ou das operações dos fundos, por meio de decreto do

Executivo. Somos, por conseguinte, favoráveis às alterações consignadas.

A alteração proposta no “caput” do art. 3º da Lei nº 15.975 pelo Substitutivo nº 1, ao

suprimir a exigência de que as pessoas jurídicas de direito privado e as entidades de

direito público tenham necessariamente natureza artística e cultural para serem

beneficiárias das operações do Fundo, amplia a participação nos editais do FEC.

Poder-se-ia supor que essa ampliação não seria benéfica à cultura, uma vez que

haveria maior pressão sobre os recursos do Fundo, em especial na modalidade não

reembolsável, com a concorrência de entidades alheias às áreas cultural e artística.

No entanto, há que frisar que não se pretende alterar os requisitos estipulados nos

incisos I a IV do art. 3º, cuja observância deve ser estrita e integral. Desse modo, o

aumento da competitividade pelos recursos do Fundo, respeitadas as exigências de

que os projetos, cumulativamente, “I - sejam considerados de interesse público; II -

visem à produção, à exibição, à utilização ou à circulação públicas de bens artísticos
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ou culturais; III - visem à promoção do desenvolvimento cultural regional; [e,] IV -

tenham caráter estritamente artístico ou cultural”, estimulará a qualidade dos projetos,

beneficiando artistas, produtores e toda a cadeia produtiva da cultura. De fato, o

fomento à cultura deve privilegiar a natureza e as finalidades artístico-culturais do

projeto, bem como a competência de quem o levará a termo, aspectos não

necessariamente garantidos pela natureza jurídica e finalidades da entidade

proponente. Somos, portanto, favoráveis à supressão empreendida pelo Substitutivo

nº 1.

O art. 4º da Lei nº 15.975 trata das fontes de recursos do FEC e da destinação

desses recursos em relação a cada uma das modalidades do Fundo - financiamentos

reembolsáveis ou liberação de recursos não reembolsáveis. No caso dos recursos

provenientes do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado

de Minas Gerais - Fundese -, a sua aplicação ou a utilização de superávits restringe-

se à modalidade reembolsável. O projeto em epígrafe, nesse ponto, propõe a

revogação dos dois parágrafos do art. 4º da Lei nº 15.975 e acrescenta um parágrafo

único que condensa o conteúdo dos referidos parágrafos, mantendo-se, em linhas

gerais, o sentido original da lei, mas adequando-a aos mandamentos da Lei

Complementar nº 91, de 2006. O substitutivo da comissão precedente propõe, por

seu turno, alterações nos §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 15.975, acrescentando um §

3º. A modificação pretendida pelo substitutivo tem por objetivo, além de promover

adequações necessárias ao que determina a Lei Complementar nº 91, permitir a

aplicação de recursos e superávits relativos a recursos oriundos do Fundese na

modalidade não reembolsável do FEC. A Comissão de Cultura é amplamente

favorável à redistribuição dos recursos na forma proposta no substitutivo, pois esta

incrementa os meios de aporte direto aos projetos culturais no Estado, haja vista a

ainda incipiente profissionalização do setor cultural. A demanda pelos recursos

reembolsáveis deve ser objeto de encorajamento pelo Estado, de modo a estimular a

organização e a profissionalização de áreas e produtos artístico-culturais que tenham

expectativa de mercado e que constituam bens de consumo com capacidade de gerar

lucro, emprego e renda.

A alteração proposta pelo projeto em análise no art. 5º da Lei nº 15.975 visa à
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adequação do texto legal aos parâmetros da lei geral dos fundos, Lei Complementar

nº 91. O Substitutivo nº 1, por sua vez, estabelece que o Fundo de Cultura tenha

duração indeterminada, por estar incluído nas exceções previstas na referida lei

complementar. Isso porque só são admitidos fundos de duração indeterminada em

caso de previsão constitucional ou de previsão em lei federal. O FEC encontra

respaldo no art. 216, § 6º, da Constituição da República e no art. 207, § 2º, da

Constituição do Estado. Somos, pois, favoráveis à inclusão proposta pelo substitutivo

da comissão anterior, que complementa as alterações propostas pelo projeto de lei

sob comento.

A redação proposta no Substitutivo nº 1 para o § 3º do art. 6º da Lei nº 15.975 não

constava no projeto em análise e tem por objetivo estipular as formas de menção ao

apoio e ao patrocínio do Fundo aos projetos culturais financiados. Na lei que se

pretende modificar, há apenas menção ao apoio. No substitutivo, distingue-se apoio,

que se refere às concessões de financiamentos reembolsáveis, de patrocínio, que diz

respeito às liberações de recursos não reembolsáveis. Somos, pois, favoráveis à

adequação proposta pelo Substitutivo nº 1, em razão da pertinência da distinção e da

importância dos devidos créditos ao Fundo Estadual de Cultura, mecanismo

indispensável de fomento à cultura no Estado.

A nova redação proposta para o art. 7º da Lei nº 15.975, tanto no projeto do

Governador quanto no Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, tem por

principal escopo, além de promover as adequações exigidas pela lei geral dos fundos,

instituir a Secretaria de Estado da Cultura como órgão responsável por todas as

etapas da liberação dos recursos não reembolsáveis do FEC. Trata-se de medida de

desburocratização que, somada à supressão do inciso II do § 3º do art. 8º da Lei nº

15.975, beneficiará todas as etapas de liberação dos recursos e favorecerá a

execução dos projetos culturais.

O art. 8º da Lei nº 15.975 trata das competências e atribuições do agente financeiro

do Fundo, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG. As alterações

propostas visam à adequação à Lei Complementar nº 91, e as diferenças entre o

projeto em epígrafe e o Substitutivo nº 1 são simplesmente de redação. O aspecto

mais relevante das modificações propostas é a extinção da comissão de 0,8% antes
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destinada ao BDMG no caso dos recursos não reembolsáveis.

Por fim, também estamos de acordo com as alterações propostas em relação ao

art. 11 da Lei nº 15.975, que trata das competências do grupo coordenador. Tais

alterações procuram ajustar o texto à Lei Complementar nº 91 e à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.855/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente e relatora - Getúlio Neiva - Juninho Araújo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.928/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar as alienações de terras devolutas que

especifica, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade e, da Comissão autora, parecer por sua

aprovação na forma apresentada.

Cabe agora a esta Comissão analisar as possíveis repercussões financeiras da

matéria, de acordo com o art. 102, VII, combinado com o art. 188, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 3.928/2009 pretende aprovar, de conformidade com o

disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, a alienação de 11

glebas de terras devolutas, situadas nos Municípios de Montezuma, Rio Pardo de

Minas e Vargem Grande do Rio Pardo, todas com área entre 100ha e 250 ha.

Acompanhadas de processo em nome dos requerentes, instruído pelo Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, a proposição obedece ao disposto no

§ 6º do art. 247 da Constituição do Estado e na Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe

sobre terras públicas e devolutas estaduais.
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Assim sendo, as glebas serão alienadas mediante compra preferencial pelos

legítimos posseiros, pelos preços de mercado, os quais, além disso, deverão cobrir os

gastos decorrentes da instrução dos processos.

Diante dessas considerações, o projeto de resolução em análise não encontra óbice

a sua promulgação, pois as transferências de domínio se darão sem repercussão

financeira nem orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.928/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.970/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar a alienação de terra devoluta que

especifica, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade e, da Comissão autora, parecer por sua

aprovação.

Cabe agora a esta Comissão analisar as possíveis repercussões financeiras da

matéria, de acordo com o art. 102, VII, combinado com o art. 188, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 3.970/2009 pretende aprovar, de conformidade com o

disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, a alienação de uma

gleba de terra devoluta, em nome de Sebastião Rodrigues Paixão, situada no local

denominado Fazenda Água Boa, no Município de Rio Pardo de Minas, com área de

156,8933ha.
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Acompanhada de processo em nome do requerente, instruído pelo Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, a proposição obedece ao disposto no

§ 6º do art. 247 da Constituição do Estado e na Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe

sobre terras públicas e devolutas estaduais.

Assim sendo, a gleba será alienada mediante compra preferencial pelo legítimo

posseiro, pelo preço de mercado, o qual, além disso, deverá cobrir os gastos

decorrentes da instrução do processo.

Diante dessas considerações, o projeto de resolução em análise não encontra óbice

a sua promulgação, pois a transferência de domínio se dará sem repercussão

financeira nem orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.970/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.004/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar a alienação de terra devoluta que

especifica, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade e, da Comissão autora, parecer por sua

aprovação.

Cabe agora a esta Comissão analisar as possíveis repercussões financeiras da

matéria, de acordo com o art. 102, VII, combinado com o art. 188, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 4.004/2009 pretende aprovar, de conformidade com o
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disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, a alienação de uma

gleba de terra devoluta, em nome de Glauce Botelho Pinto, situada na Fazenda

Caraíva/Brejos/Córrego Azul, no Município de Felisburgo, com área de 123,7350ha.

Acompanhada de processo em nome do requerente, instruído pelo Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, a proposição obedece ao disposto no

§ 6º do art. 247 da Constituição do Estado e na Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe

sobre terras públicas e devolutas estaduais.

Assim sendo, a gleba será alienada mediante compra preferencial pelo legítimo

posseiro, pelo preço de mercado, o qual, além disso, deverá cobrir os gastos

decorrentes da instrução do processo.

Diante dessas considerações, o projeto de resolução em análise não encontra óbice

a sua promulgação, pois a transferência de domínio se dará sem repercussão

financeiro-orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.004/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.032/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei nº 4.032/2009 tem como

finalidade reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e

a utilidade pública das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados -

Apacs - localizadas em Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para ser analisada quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.032/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das Associações de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs - localizadas em Minas Gerais.

É importante observar que o art. 2º do projeto determina que a declaração de

utilidade pública de cada Apac como entidade autônoma, dotada de personalidade

jurídica própria, se fará por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998. Assim,

a proposição em análise apenas destaca as atividades desenvolvidas pelas Apacs de

forma genérica, sem a pretensão de lhe conceder o título de utilidade pública previsto

pela Lei nº 12.972.

As Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs - são

entidades sem fins lucrativos, que têm por escopo auxiliar as autoridades judiciárias e

policiais nas tarefas relacionadas à ressocialização dos condenados, presidiários e

egressos dos presídios. É formada por pessoas da própria comunidade que se

comprometem a trabalhar para a recuperação dos que foram condenados pela

Justiça.

Partindo do princípio de que todas as pessoas erram, em maior ou menor grau, a

comunidade se uniu para desenvolver um trabalho com a finalidade de atuar como

parceira da Justiça na promoção dos direitos humanos, defesa da cidadania e outros

valores universais.

Assim, valorizando o ser humano, promove oportunidades para a pessoa que

cometeu um crime se recuperar, se ressocializar e voltar a integrar a comunidade

após quitar seu débito com a Justiça e a sociedade.

O trabalho desenvolvimento por essas entidades, voltado para os condenados e

detentos, objetiva a assistência social, a promoção humana, a educação e a cultura,

buscando possibilitar, além de sua recuperação e inserção na sociedade, a

diminuição dos índices de criminalidade nas regiões onde atua.

Assim, consideramos justo e meritório o reconhecimento da relevância social do

trabalho desenvolvido pelas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados

no âmbito do Estado, pretendido pelo projeto de lei em análise.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.032/2009, no 1º
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turno.

Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Rômulo Veneroso.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.071/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto o

imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. 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 4.071/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de

bem público ao patrimônio do Município de São Gonçalo do Rio Preto, constituído de

imóvel com área de 360m2, situado na Rua Peixe Vivo, 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 ao

funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Rio Preto,

facilitando, assim, o acesso dos usuários às suas dependências e promovendo

melhoria nos serviços prestados pela área e avanço nos indicadores de qualidade de

vida da comunidade.

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 Estado, se, no

prazo de cinco 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 criar despesas para o erário nem acarretar

repercussão na Lei orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do
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art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.071/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús Filho - Inácio Franco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/2/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Maria Augusta Dias,

ocorrido em 6/2/2010, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/2/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Weliton Prado

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

Correspondência: Ofício nº 34/2010, do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.208 a 4.216/2010 -

Requerimentos nºs 5.412 a 5.435/2010 - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Segurança Pública, de Cultura, de Educação e de Saúde, da Bancada

do PDT, das Bancadas do PSDB e do PTB e das representações partidárias do PP,

do PMN e do PR e dos Deputados Mauri Torres, Tenente Lúcio, Alencar da Silveira

Jr., Carlos Pimenta (2), Luiz Humberto Carneiro (2) e Domingos Sávio - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Ruy Muniz, Marcus Pestana, Arlen Santiago e

Carlos Mosconi e da Deputada Maria Tereza Lara - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Questões de ordem -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre

João - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do

Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz;

deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Registro de presença -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves

- Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
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Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião 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 Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIO

Nº 34/2010, do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, dando ciência à Casa de

que se ausentará do Estado no período de 11 a 22/2/2010, em viagem de caráter

particular ao exterior.

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 4.208/2010

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tocos do
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Moji, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Tocos do Moji, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2010.

Agostinho Patrús Filho

Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública o Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Tocos do Moji, com sede nesse Município o qual se

encontra em funcionamento regular há mais de um ano e tem por escopo estatutário

a coordenação, a proteção, a representação e a defesa dos direitos e dos interesses

coletivos ou individuais da categoria profissional dos trabalhadores rurais,

empregados rurais e agricultores familiares.

O referido Sindicato tem ainda como prerrogativas a proteção e a defesa dos

direitos de sua categoria e a celebração de acordos, convenções ou contratos

Coletivos de Trabalho.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.209/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Cabo Verde, com sede no

Município de Cabo Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Verde, com sede no Município de Cabo Verde.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Amigos de Cabo Verde
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consiste na exploração e instalação de serviços de radiodifusão sonora com

finalidade educativa, artística, cultural e informativa, respeito aos valores éticos e

sociais da pessoa e da família, em beneficio do desenvolvimento geral da

comunidade de Cabo Verde.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.210/2010

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo com sede no Município de

Rubim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo com sede

no Município de Rubim.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2010.

Carlos Pimenta

Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo com sede em Rubim é uma entidade

civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos. Não distribui resultados, dividendos,

bonificações, participações nem parcelas do seu patrimônio, aplicando suas rendas e

eventual resultado na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos

institucionais. É constituído de sócios fundadores, beneméritos, contribuintes e sócios

efetivos e rege-se por seu estatuto e pela legislação brasileira. Tem como objetivos

institucionais dar assistência e amparo aos idosos asilados, proporcionando-lhes as

oportunidades e facilidades para apresentação de sua saúde física e mental, em

condições de liberdade e dignidade.

O Asilo São Vicente de Paulo, também designado pela sigla ASVP, foi fundado em

4/4/82 e encontra-se em regular funcionamento, como atesta o Prefeito Municipal de

Rubim. Seus Diretores são pessoas idôneas e não recebem remuneração pelo

exercício do cargo.
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Em caso de dissolução da instituição, seu patrimônio, a critério da assembleia geral,

será convertido em benefício de uma entidade congênere.

O Asilo São Vicente de Paulo foi declarado de utilidade pública municipal pela Lei

nº 735, de 31/8/93.

Assim sendo, peço aos meus nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.211/2010

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora das Candeias,

com sede no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora

das Candeias, com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira

Justificação: A Corporação Musical Nossa Senhora das Candeias, com sede no

Município de Candeias, é uma entidade civil sem fins lucrativos, legalmente

constituída, que tem por finalidade manter e administrar, em caráter permanente, uma

banda de música e uma escola de música para formação ou aperfeiçoamento de

seus sócios, propondo-se, ainda, em seu programa, satisfazer as necessidades

cívicas e sociais de Candeias.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face ao exposto, conto com o apoio dos nobres pares, para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.212/2010

Declara de utilidade pública a Organização não Governamental Viva Candeias -

ONG Viva Candeias -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização não Governamental Viva

Candeias - ONG Viva Candeias -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira

Justificação: A Organização não Governamental Viva Candeias, também designada

pela sigla ONG Viva Candeias, com sede nesse Município, é uma entidade civil sem

fins lucrativos, legalmente constituída, que tem por finalidade atender aos princípios

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Não faz nenhuma discriminação de raça, cor, sexo ou religião. Seu objetivo é

executar ações previamente elaboradas, com o objetivo de desenvolver social,

cultural e economicamente o Município de Candeias, de maneira sustentável,

elevando a qualidade de vida de forma coletiva, com melhor distribuição de renda e

mais oportunidades para todos, e contribuindo para a construção de uma sociedade

em que prevaleçam os princípios democráticos.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares, para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.213/2010

Dispõe sobre a denominação do prédio do presídio de Coromandel, situado nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica denominado Presídio Sargento Jorge o prédio do presídio de

Coromandel, situado nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2010.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A proposição em tela pretende dar a denominação de Presídio

Sargento Jorge ao prédio onde funciona o presídio de Coromandel, em atendimento a

solicitação de membro da Câmara Municipal.

É importante ressaltar que Jorge Miguel Abdala, conhecido como Sargento Jorge,

serviu como oficial da PMMG durante oito anos, sempre se pautando por conduta

irrepreensível e reputação ilibada. Foi nomeado Delegado de Polícia em 1975, cargo

que exerceu por nove anos, até seu falecimento. Com recursos doados pela

comunidade, construiu a cadeia pública de Coromandel, que, atualmente, abriga a

delegacia de polícia local.

Por tais razões, a comunidade coromandelense pretende homenageá-lo, dando seu

nome à penitenciária local. É essa a pretensão deste projeto de lei, para cuja

aprovação contamos com o apoio dos nobres Deputados.

- 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 4.214/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Movimento sem Casa de Betim -

Amoscabe -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Movimento sem Casa

de Betim - Amoscabe -, com sede no Município de Betim.

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

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2010.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Associação do Movimento sem Casa de Betim - Amoscabe -, com

sede e foro no Município de Betim, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de cunho
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assistencial, que desenvolve ações destinadas à comunidade.

O principal objetivo da entidade é buscar alternativas para a política habitacional

popular do Município, junto aos setores público e privado, defendendo sempre o

interesse da população de baixa renda.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.215/2010

Declara de utilidade pública o Urubuzão Clube de Amigos - UCA -, com sede no

Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Urubuzão Clube de Amigos - UCA -,

com sede no Município de Vespasiano.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Urubuzão Clube de Amigos, com sede no Município de Vespasiano,

é uma associação sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado. Seus

estatutos estão registrados no Tabelionato de Notas do 1º Ofício da Comarca de

Vespasiano. Tem por finalidade desenvolver a prática de educação física e de jogos

desportivos, disputar competições de caráter desportivo, formar atletas, desenvolver

processos assistenciais em comunidades carentes de Vespasiano, entre outros

objetivos.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação pelos ilustres pares deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.216/2010
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Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Rodeiro, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de

Rodeiro, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz

Justificação: A citada entidade, sem fins lucrativos, em funcionamento desde

14/6/96, é uma entidade beneficente, caritativa e de assistência social.

O Asilo tem por finalidade a prática de caridade cristã no campo da assistência

social e da promoção humana, visando, especialmente, a manutenção de

estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos,

proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em

condições de liberdade e dignidade, visando a preservação da saúde física e mental

dos idosos.

Sendo o trabalho da entidade meritório e de relevância social, contamos com a

anuência 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.

REQUERIMENTOS

Nº 5.412/2010, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Syria Gonçalves Teixeira de Castro Silva, que

completará 105 anos em 14 de fevereiro. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.413/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Passos pela

inauguração do Hospital Regional do Câncer. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.414/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Lar São Vicente de Paulo de Alpinópolis pelos 60 anos

de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)
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Nº 5.415/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a ONG Sebo Cultural de Campanha pelos nove anos de

sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.416/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação dos Nordestinos de São Sebastião do

Paraíso pelos 11 anos de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.417/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado aos

Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como

ao Delegado-Geral da Polícia Civil, pedido de informações sobre a existência de

regulamentação de vestuário próprio e do credenciamento de fornecedores de

uniformes das referidas corporações. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.418/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Hospital Imaculada Conceição - HIC - pelos 90 anos de

sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.419/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Augusto de Lima pelos 47 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.420/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Itambé pelos 47 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.421/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Monjolos pelos 47 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.422/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Datas pelos 47 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.423/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ingaí pelos 47 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.424/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelos 47 anos de
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emancipação desse Município.

Nº 5.425/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Inimutaba pelos 47 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.426/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Três Marias pelos 47 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.427/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Joaquim Felício pelos 47 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.428/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Felício dos Santos pelos 47 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.429/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelos 47 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.430/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Diamantina pelos 171 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.431/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Kildare Gonçalves Carvalho por sua posse como Vice-

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Nº 5.432/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Antonino Baía Borges por sua posse como

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão

de Administração Pública.)

Nº 5.433/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Unidade Regional Colegiada Zona da Mata do Conselho Estadual de

Política Ambiental cópia das notas taquigráficas da 34ª Reunião Ordinária, realizada

em Leopoldina, no dia 16/12/2009, e pedido de providências para que sejam essas

notas registradas em sua 57ª Reunião Ordinária e juntadas aos autos do PA
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00301/1998/003/2009 - classe 6 -, referente à UHL Barra da Braúna. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº 5.434/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental pedido de informações

sobre as providências tomadas em relação ao Requerimento nº 3.573/2009, da

Comissão de Meio Ambiente, que trata dos licenciamentos ambientais dos

empreendimentos Leroy Merlin e da expansão do empreendimento BH Shopping .

Nº 5.435/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre as providências

tomadas em relação ao Requerimento nº 3.573/2009, da Comissão de Meio

Ambiente, que trata dos licenciamentos ambientais dos empreendimentos Leroy

Merlin e da expansão do empreendimento BH Shopping. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, de Cultura, de Educação e de Saúde, da Bancada do PDT, das Bancadas do

PSDB e do PTB e das representações partidárias do PP, do PMN e do PR e dos

Deputados Mauri Torres, Tenente Lúcio, Alencar da Silveira Jr., Carlos Pimenta (2),

Luiz Humberto Carneiro (2) e Domingos Sávio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz* - Muito boa tarde, Sr. Presidente; boa tarde, Srs.

Deputados. Cumprimento também nossos telespectadores, servidores da TV

Assembleia e a imprensa. Ocupo hoje a tribuna para fazer um agradecimento

especial a nosso grande Governador Aécio Neves pelas obras que inaugurou ontem,

no Norte de Minas Gerais. Em Montes Claros, nosso Governador resgatou uma

dívida antiga que a Copasa tinha com a cidade. Essa empresa está lá desde 1976 e

melhorou muito a qualidade da água, que é excelente, mas infelizmente ainda não

tínhamos uma estação de tratamento de esgoto. Ontem foi inaugurada uma obra de

mais de R$200.000.000,00: uma estação de tratamento de esgoto moderna, que

tratará todo o esgoto da cidade e despoluirá as águas dos Rios Vieira e Verde e,
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certamente, também as do São Francisco. Será uma obra marcante e significativa e,

em nome do povo do Norte de Minas, especialmente de Montes Claros, agradecemos

ao Governador. Na mesma oportunidade, ele inaugurou um laboratório de análise de

água, também da Copasa, uma obra importante para melhorar mais ainda a

qualidade de nossa água e garantir saúde ao nosso povo.

Da mesma maneira ele lançou o programa Poupança Jovem, que está atendendo,

em Montes Claros, grande número de pessoas. Até o final do ano, mais de mil jovens

da nossa cidade receberão R$1.000,00 por ano. Quem fizer o primeiro ano do ensino

médio e não for reprovado receberá R$1.000,00 para sua poupança; no segundo ano,

da mesma maneira, mais R$1.000,00; e, no terceiro ano, mais R$1.000,00. Portanto

serão R$3.000,00 para os alunos que não forem reprovados no ensino médio. Trata-

se de programa fantástico, que servirá de modelo para o Brasil inteiro. Em Montes

Claros, há grande número de pessoas favorecidas, aliás, não só lá, mas em todo o

Estado; o programa atinge milhares de jovens que cursam o ensino médio. Trata-se

de maneira inteligente de o Governador, de a Secretaria de Defesa Social beneficiar

as pessoas. É melhor dar esse recurso para o jovem que deixá-lo evadir-se, ir para a

violência ou para a criminalidade. É muito bom ter governo sensível, que tem

capacidade de fazer programa como esse. O jovem concluirá o ensino médio e, no

final, contará com R$3.000,00, mais os juros, portanto dinheiro que o ajudará a

começar sua vida adulta com dignidade. Assim agradecemos por esse excelente

programa lançado ontem, com o objetivo de beneficiar nossos jovens.

Ele também inaugurou grande avenida, obra que Montes Claros merecia. Trata-se

da duplicação da Avenida Magalhães Pinto, que melhorou muito o trânsito para a

Zona Norte de Montes Claros, que dá acesso ao aeroporto. Foi fantástico. Queremos

agradecer muito a esse governo e dizer que Aécio Neves, sem dúvida alguma, é a

pessoa mais preparada para realmente comandar o Brasil. Com sua experiência em

Minas Gerais, ele se credencia. Tenho certeza de que, apesar de ter falado que não

participará da eleição nacional, sabemos que o Brasil o quer e ele será convocado

para disputar as eleições ainda neste ano, para ser nosso Presidente da República.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Corroborando o pronunciamento de V.

Exa., além do que foi dito, quero citar fato que ontem me chamou a atenção e que é
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praticamente o sentimento do povo mineiro, do povo brasileiro. Nosso Governador

Aécio Neves e o Vice-Governador Anastasia tiveram recepção política jamais vista na

história de Montes Claros. Estivemos no Automóvel Clube, com mais de duas mil

pessoas, com lideranças de toda a região, com a presença de 81 Prefeitos, do PT e

de todos os Partidos. Entre as lideranças, havia mais de 300 Vereadores, Vice-

Prefeitos, enfim, lideranças de todo o Norte de Minas, que foram ovacionadas.

Cheguei a arrepiar com a recepção. O sentimento que vimos ontem, em Montes

Claros, era ainda de esperança de que o Governador Aécio Neves reverta sua

situação dentro do PSDB e seja indicado como nosso Presidente da República. Não

faltaram convites, inclusive do PDT, para que ele viesse para a sigla, para o partido,

para disputar abertamente a candidatura a Presidente da República. O sentimento do

povo mineiro, do povo brasileiro é este: querem Aécio Neves como candidato a

Presidente da República. Deputado Ruy Muniz, também senti ontem uma sementinha

de esperança. Ele não anunciou, como tem anunciado, que será candidato a

Senador. Creio que será nomeação ao Senado brasileiro, mas ele deixou

transparecer que ainda não morreu a esperança de o povo brasileiro votar novamente

em Aécio Neves.

Então, quero, ao lado de V. Exa., como grande Deputado que é, comungar com seu

pensamento. V. Exa. é nosso candidato a Deputado Federal pelo Norte de Minas.

Certamente estará no Congresso Nacional a partir do próximo ano. Espero que, como

Deputado Federal, tendo como Presidente o Governador Aécio, faça uma verdadeira

transformação neste País. Ou seja, espero que façam em nosso país a transformação

que se fez em Minas Gerais.

Assim, agradeço, também, as grandes obras, o grande trabalho do Governador

Aécio Neves e do Vice-Governador Anastasia em Montes Claros, no Norte de Minas.

Manifesto, nesta primeira oportunidade, que usamos a tribuna para externar a

esperança, Deputado Dalmo, de termos Aécio Neves candidato a Presidente do País,

trazendo, novamente, a esperança e o sorriso à Nação. Teremos, então, na

Presidência, um homem preparado, com uma bagagem de trabalho desenvolvido

aqui em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Ruy Muniz* - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. É verdade o que V.
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Exa. diz. Ontem, o Governador deixou os corações de todos os norte-mineiros

palpitantes com a perspectiva de reverter a decisão de disputar a Presidência da

República.

Esteve lá também o nosso Vice-Governador, Prof. Antonio Anastasia, que

assumirá, a partir de 30 de março, em definitivo, o governo de Minas Gerais.

Sabemos que será um grande governo, por seu trabalho, por seu preparo, pela

competência técnica e política. Quem diz que S. Exa. não é político é porque não

conhece o seu desempenho em suas viagens, em suas visitas, quando encanta todas

as pessoas. Assim como Aécio é o homem mais preparado para ser Presidente do

Brasil, o Anastasia é o homem mais preparado para ser o Governador de Minas

Gerais. Tenho certeza de que o povo perceberá isso e dará mais quatro anos para o

nosso Vice-Governador Anastasia ocupar esse cargo tão importante.

Concedo um aparte, com muita alegria, ao Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Ruy Muniz, V. Exa. está sendo

muito feliz, com a inteligência privilegiada que tem, em abordar questões nacionais e

do nosso Estado. Realmente, Minas passa por um avanço muito grande, em virtude

de planejamento feito há muito tempo. Ontem ocorreu uma apoteose em Montes

Claros com a chegada do Governador Aécio Neves e do Vice-Governador Anastasia,

que colocaram uma obra para funcionar. Referimo-nos ao tratamento de esgoto para

mais de 400 mil habitantes. Essa obra começou a ser estruturada há muito tempo,

desde Ruy Lage, passando por Mauro Ricardo, Marcelo Siqueira e o grande amigo

Márcio Nunes, culminando agora com Ricardo Simões na Presidência da Copasa. É

uma obra de mais de R$200.000.000,00 e cujo funcionamento beneficia o meio

ambiente.

Quero, também, expor aqui a apoteose do programa Poupança Jovem do governo

estadual. Receberão uma poupança 9 mil montes-clarenses. Assim que terminarem o

ensino médio, terão R$3.000,00 para começar a montar seus negócios. Então, são 9

mil jovens em Montes Claros e 56 mil no Estado. Isso consta no programa de governo

e está sendo cumprido. V. Exa., que é da educação, sabe muito bem da importância

desse programa.

Para terminar, parabenizo o Governador Aécio Neves, o Vice-Governador
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Anastasia e, modéstia à parte, V. Exa. e este Deputado também. Parabenizo aqui o

grande líder da cidade de Mato Verde, o ex-Prefeito Baiano, que fez um enorme

trabalho com a Copasa e com o Igam, montando um projeto de melhoria da água.

Esse projeto foi licitado pelo Igam, será fiscalizado pela Copasa, e começou na

cidade de Mato Verde. Então, parabenizo o Baiano, bem como o povo de Mato

Verde. São mais de R$2.000.000,00 entregues à população para a melhoria da

qualidade de água. Mato Verde está passando por um problema, pois a água está

escassa; a cidade está usando a água do poço artesiano, que é salgada. No entanto,

agora esse problema será resolvido. A atuação de V. Exa. junto ao Governador Aécio

Neves e ao Vice-Governador Anastasia tem sido muito importante; modéstia à parte,

a nossa também. Muito obrigado.

O Deputado Ruy Muniz* - Muito obrigado, Deputado. Aproveito a oportunidade para

mandar um abraço a todas as lideranças de Mato Verde, especialmente ao ex-

Prefeito Baiano, que fez um trabalho magnífico e é o grande líder naquela região.

Gostaria de informar a todos que ontem o nosso Governador Aécio Neves também

anunciou o dia da inauguração da grande obra que irá coroar a sua administração, a

Cidade Administrativa, que será no dia 4 de março. Lá teremos a presença de todos

os líderes nacionais. O dia da inauguração é uma data especial, pois é quando se

comemora o aniversário do saudoso Tancredo Neves, avô do Governador Aécio

Neves. Nesse dia haverá grandes notícias para a política brasileira.

A Cidade Administrativa passou de 1.200.000m² de construção. Essa área é maior

que aquela inaugurada por JK em Brasília com a construção do Congresso Nacional,

dos ministérios e dos palácios - cerca de 1.060.000m² de área construída. A Cidade

Administrativa abrigará o governo de Minas Gerais com todas as suas Secretarias.

Trata-se de um prédio moderno, inteligente e ecológico. É uma obra do porte de um

estadista, ou seja, do porte do JK do século XXI: Aécio Neves. Como já disse, essa

obra será inaugurada e entregue ao povo de Minas Gerais no próximo dia 4 de

março, e nós estaremos lá para aplaudir o nosso grande líder, o Governador Aécio

Neves, que irá coroar sua administração com esse feito. São sete anos e três meses

de sucesso. Aécio Neves é um homem que planejou e transformou a realidade de

Minas Gerais. Lembremos que, antes de seu governo, o salário dos professores e
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dos funcionários públicos era pago de forma fragmentada. Havia uma, duas e até três

chamadas. Hoje já não é dessa forma, pois o salário é pago em dia. Além disso,

antes do governo do Aécio Neves não havia dinheiro para fazer estradas. Com o

Proacesso completaremos mais de 5.000Km de estradas em Minas Gerais. Portanto

ele é a pessoa que tem todas as credenciais para realmente ocupar a Presidência do

Brasil.

Gostaria de lhes dar outra notícia boa sobre a educação. Ontem Aécio Neves

também anunciou que estão por vir novidades para nossos amigos e colegas

professores. Vem aí um grande presente nessa reestruturação e recuperação da

economia. Minas terá mais disponibilidade de recursos e realmente concederá um

aumento substancial no salário dos professores - é o que todos nós realmente

esperamos. Principalmente para aquelas pessoas que estão com os salários

achatados e que precisam desse reajuste, dessa valorização. Nós, que fazemos parte

da Comissão de Educação, estamos na fase final e prontos para colocar em votação

essa matéria em 1º turno. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira, aprovaremos as

emendas do Plano Decenal e as encaminharemos ao Plenário para que seja

aprovado em 1º turno o nosso Plano Descenal de Educação. Esse plano terá como

destaque a valorização dos profissionais de educação. Então esperamos que, antes

de terminar o mandato do Aécio Neves, ele cumpra com um grande reajuste para os

professores.

No mais, quero agradecer e desejar a todos os colegas Deputados um ótimo ano

legislativo. Que possamos trabalhar muito para mostrar a todos os mineiros que a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais é produtiva, trabalha muito, por isso é tão

respeitada em todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcus Pestana.

O Deputado Marcus Pestana* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de ocupar

hoje a tribuna para fazer um registro e para manter aqui, nos anais desta Casa, um

recente artigo publicado na imprensa mineira. Queria reproduzir isso porque esta é

uma Casa política. Uma eleição decisiva se avizinha, por isso é muito importante
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termos um debate franco e aberto sobre as perspectivas para Minas e para o Brasil.

Brindarei para homenagear os meus amigos Deputados Padre João, Antônio

Genaro e André Quintão. Talvez a melhor forma de elogio seja a crítica, a mais

elevada forma. Então gostaria de brindar o PT pelos seus 30 anos com esse artigo: (-

Lê:)

“O PT e o patrimônio político do PSDB: comparações e coerência.

Muito se tem falado sobre o caráter plebiscitário das próximas eleições. Nossos

adversários passam a ideia de que o PSDB não resistiria a uma comparação. Ledo

engano. O PSDB deu uma contribuição inquestionável à democracia, à estabilização

da economia e ao combate à miséria. Há um inegável traço de coerência em sua

prática. O mesmo não é possível dizer do PT.

Se tomarmos como parâmetro a busca da democracia e do desenvolvimento,

veremos posturas opostas, a começar pela transição democrática. Após a derrota das

eleições diretas para Presidente, a Emenda Dante de Oliveira, em 1984, as forças

democráticas alinhavaram a candidatura de Tancredo Neves contra o autoritarismo.

Em janeiro de 1985, Tancredo vence em nome da democracia, para orgulho dos

mineiros, com os votos dos futuros membros do PSDB, que viria a ser fundado em

1988. O PT se omite, não comparece e expulsa três Deputados que apoiaram

Tancredo” - Beth Mendes, Aírton Soares e José Eudes.

“Logo à frente, conquistamos a sonhada Constituinte soberana. A nova Constituição

consolidou a democracia e introduziu conquistas, como o SUS e o seguro-

desemprego. Ulisses Guimarães chamou-a de Constituição Cidadã. Os tucanos

votaram a favor, mas os petistas se negaram a assiná-la. Veio a crise do afastamento

de Collor. Diante da ameaça de retrocesso, o PSDB aceitou a convocação do

Presidente Itamar Franco, outro ilustre mineiro, para integrar o governo de união

nacional. O PT, preso a cálculos oportunistas, negou-se a participar”. A Ministra

Erundina teve de se licenciar do partido para ser Ministra.

“A inflação e a instabilidade ameaçavam corroer o País. O PSDB apoiou o Plano

Real, o Proer, a privatização dos bancos estaduais, a responsabilidade fiscal, a

renegociação das dívidas dos Estados e dos grandes Municípios, a abertura externa.

Tudo isso foi essencial para o Brasil ser hoje o que é. O PT trabalhou e votou contra
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todas essas medidas.

Era necessária uma profunda reforma no papel do Estado brasileiro” - que devia

concentrar-se na educação, na saúde e no desenvolvimento social. “A privatização da

Vale, do setor siderúrgico e da Embraer foram essenciais para o dinamismo das

exportações, para a modernização da economia, para o equilíbrio externo e para o

crescimento. Se não fosse a privatização das telecomunicações” - aqui fala alguém

que passou três anos dentro do Ministério das Comunicações, como Chefe de

Gabinete do Ministro Pimenta da Veiga -, “estaríamos na Idade da Pedra na

transmissão de dados e voz, elemento-chave na vida contemporânea. Mais uma vez:

PSDB a favor, PT ativa e radicalmente contra.

O PT sempre defendeu que era preciso ‘mudar tudo o que aí estava’. No poder,

sem autocrítica pública, adotou os fundamentos da política econômica do PSDB” -

câmbio flutuante, austeridade fiscal, metas de inflação.

“Como podemos ver, uma avaliação precisa e isenta” - não estou falando do PT

pós-carta aos brasileiros, para assegurar governabilidade, que foi ancorar-se no

Henrique Meirelles e no Palocci, para os quais o Brasil precisa erguer uma estátua,

porque eles salvaram o País de aventuras que estavam programadas - “da história

recente do País ainda está por ser feita. Quem verdadeiramente defendeu a

democracia e o desenvolvimento? Quem foi coerente e quem rasgou velhas

bandeiras?

Em 2010, discutiremos o futuro, mas se enganam aqueles que querem criar um

ambiente de intimidação política e ideológica” - como a que eu sofri lá em Juiz de

Fora, na inauguração da UPA, na frente do Presidente Lula, que também ficou

constrangido e que ontem usufruiu de algumas vaias dos estudantes em Teófilo Otôni

-, “imaginando que o PSDB será frágil na defesa de seu patrimônio político. Podem

alguns não gostar, mas o PSDB foi ator central na construção da democracia e na

estabilização da economia”.

Três palavrinhas finais. Uso da máquina. Dizem muito sobre isso. A capa do jornal

“O Globo” de hoje diz: “O palanque aceita tudo”. Ontem, em Teófilo Otôni, foi

inaugurada uma universidade que não tem água nem o conjunto de professores

necessário; além disso, o acesso é de terra. No caso, toda a questão fundamental, a
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infraestrutura, os insumos, os recursos humanos necessários não estão prontos. Só 2

dos 10 prédios estão prontos.

Como nessa campanha deflagrada precipitadamente se inaugura até pedra

fundamental, percebemos que - e hoje talvez a melhor cobertura seja a do jornal “O

Globo” - não foi à toa que houve uma forte reação do movimento estudantil a essa

precipitada inauguração.

Por outro lado, há um esforço heróico e meritório dos companheiros do PT de

mineirizar a Ministra Dilma, futura candidata do partido à Presidência da República.

Dizem que em festa de inhambu jacu não entra e que em festa de petista tucano não

entra, mas me permito dar três conselhos. Em primeiro lugar, sugiro explicar para a

Ministra, para o pessoal do Sul de Minas e do Noroeste e para o pessoal que se

dedica à cafeicultura a diferença entre café e chimarrão. Isso é essencial para a alma

dos mineiros. Em segundo lugar, é preciso falar um pouco sobre o estilo mineiro de

vida pública. A leveza, a habilidade, a cordialidade, e não a truculência e o estilo

trator. Por último, quero dizer que a Ministra ontem cometeu uma falha para nós

mesmos quase imperdoável, mas acho que não devemos puni-la, pois ela honrou a

minha Juiz de Fora, em Valadares, e chamando Valadares de Juiz de Fora. No

período do Prefeito Mourão, eu o visitei muitas vezes. Fizemos ampliações e estamos

fazendo parceria com a Prefeitura agora na administração do PT. Liberamos agora

R$700.000,00 para a finalização das obras em hospitais de Valadares, onde temos

também o Centro Viva a Vida e tantos outros investimentos. Sinto-me honrado com

essa confusão que envolve minha Juiz de Fora, mas isso é imperdoável para uma

candidata a Presidente, para uma Ministra que se diz mineira.

Ao finalizar, logo depois de ser aparteado e de debater livremente, queria me

aproximar do Líder do PT, Deputado Padre João, meu grande amigo. Ontem estive

com nosso amigo comum, Marcos Barata, quando parei à beira da BR-040 para

tomar um cafezinho. Quero entregar ao querido Padre João um GPS para presentear

à Ministra Dilma, a fim de que possa se localizar em Minas e, assim, não trocar

Valadares por Juiz de Fora, Uberaba por Barbacena e Montes Claros por Poços de

Caldas. No caso, ela poderá começar a trilhar os caminhos de Minas com mais

consistência e propriedade.
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O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado, eu não tomarei muito o

tempo de V. Exa., mas esse é justamente o comentário que eu gostaria de fazer.

Primeiro farei referência à falta de planejamento, conforme V. Exa. falou, da

inauguração da Universidade de Teófilo Otôni. Tenho também uma nota jornalística

aqui que diz o seguinte: “Sob um clima de constrangimento gerado pelas vaias de

estudantes por causa das obras inacabadas, o Presidente Lula inaugurou ontem, em

Teófilo Otôni, dois dos prédios do câmpus da Universidade Federal dos Vales

Jequitinhonha e Mucuri, com acesso de terra, falta de professores, inexistência de

alvará e falta de água”. A universidade foi motivo de protesto dos estudantes. Essa

falta de planejamento é muito comum e eleitoreira. Como bem disse V. Exa., os

jornais dizem: “No afã de querer inaugurar, é isso que dá”.

Além disso, trouxe aqui um mapa de Minas Gerais para mostrar à nossa Ministra

Dilma onde ficam as cidades de Governador Valadares e Juiz de Fora. São cerca de

450km de distância, quase dá para atravessar Portugal inteiro, cuja largura é 60km.

Ela atravessaria a largura de Portugal quatro vezes. E errando o endereço! O pior é

que ela estava lá, em Governador Valadares.

Gostaríamos muito de que as obras que ela estava inaugurando fossem em Juiz de

Fora. Sabemos que o governo federal não tem sido complacente com os partidos

adversários como o governo de Minas. V. Exa. trouxe aqui, listou - e é muito fácil

listar - várias e várias obras feitas pelo governo de Minas em Prefeituras

administradas por Prefeitos do PT e da Oposição. O governo federal, infelizmente,

não age assim, não libera os recursos de emendas parlamentares para os partidos da

Oposição, como o governo de Minas libera. E, infelizmente, as obras em Valadares

não eram obras em Juiz de Fora.

Então é importante para a nossa Ministra Dilma, que se diz mineira - penso que sua

certidão de nascimento é de Minas Gerais -, conhecer o Estado de Minas Gerais, que

é do tamanho da França. Confundir Guarará com Maripá seria razoável, pois são

duas cidades pequenas localizadas perto de Juiz de Fora, mas confundir Governador

Valadares, uma cidade importante como esta, com Juiz de Fora, outra cidade

importante, infelizmente, é inadmissível. Faço aqui um repúdio em nome de toda a

população de Governador Valadares, porque realmente essa população não merece
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que uma Ministra de Estado visite um Estado, uma cidade, e cometa uma gafe

dessas.

Muito obrigado pelo aparte, Deputado, e parabenizo V. Exa. pelas observações

trazidas a este Plenário.

O Deputado Marcus Pestana* - Obrigado. Concedo aparte ao Deputado Carlos

Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Caro Deputado Marcus Pestana, creio

ter cometido uma falha, porque não trouxe nenhum presente para a Ministra Dilma.

Estou vendo daqui esse ataque de generosidade do PSDB com oferta de GPS, de

mapa de Minas Gerais. Apenas digo à Ministra, que se diz mineira, que tome mais

cuidado quando estiver em nosso Estado, pois tem vindo aqui com muita frequência.

Ela é mineira, mas deveria conhecer melhor o Estado, pelo número de vezes que

aqui tem vindo nestes últimos meses.

Caro Deputado Marcus Pestana, antes de entrar no mérito do pronunciamento de

V. Exa., que considero extremamente oportuno e feliz, expresso nossa alegria em

recebê-lo nesta Casa. Eu, pessoalmente, tenho V. Exa. como grande amigo. Sou seu

admirador e o cumprimento pelo trabalho magnífico realizado à frente da Secretaria

de Saúde, onde criou projetos extremamente importantes para que a saúde de Minas

saísse um pouco da mesmice em que ela se encontra no País e fosse útil à

população do Estado. V. Exa. foi extremamente competente, demonstrou

sensibilidade, determinação, empenho, andou pelo Estado inteiro, fez obras por todas

as cidades de Minas Gerais, portanto, sai da Secretaria consagrado como um grande

Secretário do governo Aécio Neves.

Em relação ao pronunciamento de V. Exa., estava ouvindo suas palavras com muita

atenção e revivendo o que V. Exa. dizia. Eu estava no Congresso Nacional durante

todo esse período, portanto assisti e participei do que lá houve, principalmente na

época anterior à democracia, quando todos lutávamos para que ela viesse. Vi

estarrecido ao PT proibir seus membros de votar em Tancredo Neves para

Presidente. A ditadura queria desmontá-lo e conseguiu fazer isso sem que um só tiro

fosse disparado neste país. Grandes parlamentares, como o Deputado Aírton Soares

e a Deputada Bete Mendes, que apoiaram Tancredo Neves, foram expulsos do
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partido de uma forma radical e absolutamente insensível. Esse fato simboliza tudo

que o PT fez no Congresso durante esse período, votando contra tudo e contra todos.

Qualquer projeto que significasse modernização no País tinha a oposição radical do

PT. Esse é um registro corretíssimo que V. Exa. faz para permanecer na história do

Brasil, porque o PT fez tudo que era possível para segurar o desenvolvimento deste

país. Portanto, cumprimento V. Exa. pela oportunidade do seu pronunciamento.

O Deputado Marcus Pestana* - Solicito a liberalidade da Mesa para concluir meu

pronunciamento.

Caro Deputado Carlos Mosconi, caro Deputado Lafayette de Andrada, os atores

políticos não são robôs. Temos de nos preocupar com todos os envolvidos. O

Presidente - e ele é o Presidente de todos nós, brasileiros - já teve uma séria crise de

hipertensão.

Os marqueteiros ficam loucos com a Ministra Dilma. Como ela não tem experiência

nem consistência, o João Santana deve estar colocando tanta coisa na sua cabeça

que ela acaba fazendo essas trocas entre as cidades - daqui a pouco as fará no que

respeita a Estados e países.

Estaremos na luta para que o Brasil encontre o custo merecido e entre no leito da

continuidade dessas políticas vigentes há 16 anos, inauguradas pelo governo do

PSDB.

Encaminho o meu discurso à Mesa para que conste nos anais, e faço a entrega do

GPS ao nosso Líder, Padre João, meu grande amigo.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, colegas Deputados, imprensa,

cidadãos que nos acompanham das galerias e pela TV Assembleia, o que me traz a

esta tribuna é a necessidade da defesa do Brasil que produz, da defesa daqueles que

foram os responsáveis - os verdadeiros responsáveis - pela arrancada econômica

brasileira, da defesa daqueles que colocam os alimentos na mesa de nosso povo e,

pela competência e dedicação, vendem-no a um preço que torna acessível a todos a

alimentação diária.

O Brasil do agronegócio, do Pronaf, que exporta para os quatro cantos do mundo
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produtos vegetais e animais, ajudando no equilíbrio de nossa balança de pagamento,

o Brasil da agricultura familiar, do produtor de pé no chão, que garante o

abastecimento interno, está assustado. Esse Brasil assustado tem sobre sua cabeça

a espada da demagogia e da insensatez. Em nome da preservação ambiental -

necessária, é bom que se diga -, estão colocando sob ameaça a atividade no campo,

o emprego no campo, o abastecimento de alimentos.

No ano passado, Srs. Deputados, passamos parte de nosso tempo discutindo a

questão da mata seca, no Norte de Minas. Para ser mais fiel à verdade, passamos

não; foi um grupo que passou parte de seu tempo discutindo com seriedade o

assunto, enquanto outro usou o problema para atacar o governo, denunciando a

aplicação de multas, baseada em legislação federal, sem discutir o cerne da questão,

a irracionalidade da legislação. Enquanto isso, os insanos agiam contra a atividade

rural. Na realidade, só agora a sociedade se deu conta do risco que corremos com o

projeto de lei da reforma do Código Florestal, em tramitação na Câmara dos

Deputados. Na semana passada, participei, em Belo Horizonte, com os companheiros

Fábio Avelar, Doutor Viana, Vander Borges e Antônio Júlio, além de lideranças

empresariais do Norte mineiro, como João Gustavo Rebelo, Ricardo Laughton e Júlio

Pereira, da audiência pública promovida pela Comissão Especial do Código Brasileiro

Florestal. Essa Comissão, presidida pelo Deputado Moacir Micheletto, do Paraná,

está percorrendo o País para debater com a sociedade o projeto do novo código, que,

se aprovado como proposto pelo governo federal, não tenham dúvidas, colocará a

atividade agrícola numa camisa de força.

São reais esses riscos que, aliás, o Ministro Reinhold Stephanes, chamado por

alguns irresponsáveis da própria equipe do governo federal de defensor do

agronegócio, vem denunciando. O Ministro tem advertido que, se aprovado como

está, o código promoverá um verdadeiro confisco de propriedades rurais. As terras

onde existem matas não poderão ser exploradas, e parte da área já usada pela

agropecuária terá de ser cedida para recomposição da cobertura vegetal.

Na prática, senhoras e senhores, isso se chama confisco. Tomarão parte da

propriedade para recompor o meio ambiente sem que o proprietário tenha qualquer

forma de compensação. Aliás, para ele, só haverá ônus, pois precisará vigiar a área,
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cuidar da recomposição se não quiser ser multado pelos órgãos de fiscalização.

Enquanto isso, bem lembraram os Deputados Marcos Montes e Paulo Piau, em

discursos na audiência pública, prefeituras de todos os portes lançam esgoto “in

natura” nos rios e nada acontece a elas. Se um suinocultor, por exemplo, quebrar um

caninho do seu esgoto da suinocultura, imediatamente será multado e até preso por

crime ambiental. Curiosa essa situação em que apenas o particular tem

responsabilidade ambiental. O poder público, em todos as três esferas, não tem.

Os mais afoitos e radicais podem estar me acusando agora de retrógrado, de não

ter preocupações ambientais. Não é isso. Cobro racionalidade, política de

desenvolvimento sustentável realista. Senhores, o Brasil, segundo as estatísticas,

concentra 20% da área agricultável do planeta. Desse total, usa apenas um terço

para produzir alimentos e energia. Segundo o insuspeito Deputado Aldo Rebelo, do

PCdoB, que ninguém aqui dirá ser ligado ao agronegócio, o Brasil tem 29% das

reservas florestais do mundo, enquanto a Europa tem menos de 0,1%. Classificar

nossos produtores como bandidos e destruidores do meio ambiente é, como advertiu

o Deputado Aldo Rebelo, inaceitável. A questão, bem disse Rebelo, é compatibilizar a

legislação ambiental com a produção agrícola. O Ministro Stephanes advertiu que, em

seu Estado, o Paraná, o confisco de terra para recomposição florestal, só na região

do Alto Iguaçu, eliminará 200 mil empregos. É gente que vai para as cidades, sem

qualificação para emprego urbano, viver em favelas em condições sub-humanas,

dependente de programas assistenciais do governo; é gente que perderá a dignidade.

Colegas da Assembleia, em especial os que formam comigo a bancada do Norte

mineiro: não é, com certeza, diferente a situação em nossa região. A única diferença

é que se coloca, por causa de ilógico decreto presidencial, a mata seca no bioma da

mata atlântica. Já vivemos o drama da paralisação, do desemprego, e essa situação,

não tenham dúvidas, vai-se agravar e muito. O drama de nossos produtores não é,

entendam isso, questão partidária. É problema para todos nós mineiros, urbanos ou

rurais, que sofreremos com suas consequências. É preciso unir forças, abrir frentes

de batalha. A primeira delas, sem dúvidas para nós, mineiros, que conseguimos o

apoio da comissão presidida pelo Micheletto, cujo relator é o Deputado Aldo Rebelo,

é derrubar o Decreto nº 6.660, que trata da mata-seca do Norte mineiro. Tentamos
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dialogar com o governo federal, mas não obtivemos resposta. Temos, na mesa da

Ministra Dilma, pedido de audiência, sem que ela se digne a dar ao menos resposta a

esta Assembleia, já que todos os Deputados norte-mineiros pedimos aqui, em

requerimento, e foi mandado pelo Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho. Isso

não pode ficar assim. Eventuais interesses eleitorais ou eleitoreiros não podem

prejudicar nosso povo. Não é questão partidária, é questão de vida.

É fundamental que lutemos também pela racionalização do Código Florestal

Brasileiro. Que ele seja reformulado para atender a novas exigências, novas

realidades, mas que não seja código draconiano, que proteja a natureza destruindo a

vida. É esse o alerta, é esse o chamamento que faço desta tribuna a todos os

mineiros, para que se inteirem sobre o que está sendo gestado no Congresso

Nacional. Está para ser aprovado esse Código brasileiro, que precisa ser mudado.

Na audiência pública, infelizmente não houve a participação do Presidente do

sindicato rural de Montes Claros, Alexandre Viana, e poucos da nossa região, que

está sofrendo, vieram aqui. Entretanto vieram três bons representantes e sentiram a

firmeza com que defendemos o Norte mineiro e o fim desse famigerado Decreto nº

6.660. Estamos engendrando uma lei para ser aprovada aqui, na Assembleia, que

consiga ser compatibilizada, porque nós, mineiros, não desejamos um Governador

como o Aécio ou como o Anastasia, que seja tachado de pessoa que não cumpre a

legislação federal. Por isso atacaremos em todas as frentes. É esse o alerta; é esse o

chamamento que faço desta tribuna; é o momento de irmos à luta. Não temos o

direito de permitir a destruição do que conseguimos ao longo dos anos, com muita

luta e muito sacrifício. Hoje, se somos o maior produtor mundial de alimentos, se

temos uma matriz energética renovável, esperança do mundo, não foi por trabalho de

um governo apenas, mas de várias gerações. Foi um trabalho de séculos, de gente

que destravou e desbravou regiões, de gente que soube desbravar e preservar antes

mesmo do surgimento de conceitos ambientalistas. O homem do campo sabe que

precisa da natureza.

Estávamos lá, na audiência, com o Deputado Federal do PT de Rondônia, que luta

pelo produtor e pelo agricultor familiar, que diz que sua fazenda, aliás, fazendinha, é

toda plantada, porém conseguiu comprar outra, mas não pode plantar mais nada. E,
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com o salário de Deputado, ele precisa bancar a preservação, mas não pode usufruir

nenhuma parte daquela terra. Esse é o partido da Ministra Dilma, que não quer nos

receber, para revermos o Decreto nº 6.660. Todos temos consciência de que

somente tirarão o sustento da terra as pessoas que souberem preservá-la. Claro que

é preciso proteger a natureza e o homem do campo. Principalmente o agricultor

familiar está ciente dessa necessidade. Claro que é preciso proteger a natureza, claro

que há necessidade de assegurar o desenvolvimento sustentável; todavia isso não

pode significar castigo para quem tira da terra o seu sustento e irriga a terra com o

seu suor. Caros amigos, a lei brasileira apregoa que 20% da propriedade de um

produtor não pertence a ele. Sem receber nada em troca, ele deve garantir a

preservação da terra para que todos do Planeta se deliciem com essa conservação.

Imaginem, meus amigos, se nos dissessem: Deputados, retirem 20% dos seus

salários para ajudar o homem do campo a preservar aquela importante área. Ou se

dissessem às grandes montadoras que retirassem os mesmos 20%, que, só ano

passado, recebeu do governo federal R$4.000.000.000,00 em isenção de impostos.

Isso corresponde a metade do que é emprestado a toda agricultura familiar do Brasil.

Imaginem ainda se dissessem que 20% do que é produzido pelos produtores será

destinado à preservação brasileira. O produtor, com certeza, não irá para a frente.

Coitado do agricultor familiar, do produtor, do pessoal do agronegócio. Se todos os

ambientalistas disserem que o sujeito que possui 10 alqueires de terra deverá separar

2 alqueires para preservação, não há nisso preservação da biodiversidade. A

biodiversidade deve ser preservada, sim, mas nos grandes empreendimentos. Esses

20% devem ser cobrados dos grandes empreendimentos. Faz aqui muito bem o

Governador Aécio Neves: cria parques onde a biodiversidade será preservada e paga

ao dono da terra o preço justo. Temos que acordar para esse Código Florestal

Brasileiro. Nós, do Norte mineiro, já estamos sofrendo com o famigerado decreto do

governo federal que aí está - Decreto nº 6.660 -, que, pela primeira vez, diz que mata-

seca é mata atlântica. Sabemos preservar. O Norte de Minas ainda tem 53% da sua

cobertura nativa.

O juro é caro. Quem diz isso, há sete anos, é o Vice-Presidente da República, esse

mineiro que dignifica a Nação. E, por mais que o juro abaixe, ele ainda diz isso. Um
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produtor, um agricultor familiar que foi ao banco não conseguiu pagar a dívida, e

cresceu o mato em sua terra durante dois ou três anos, já não pode usá-la. A terra foi

confiscada, e ninguém tem que pagar.

Estou nessa luta, estarei em todas as audiências públicas e continuarei solicitando

uma audiência à Ministra Dilma, para que reveja, com muito carinho, esse decreto, e

não condene o Norte de Minas a essa legislação ambiental duríssima de multas, e

assim possamos produzir e preservar o meio ambiente. Na audiência pública, os

Deputados presentes, o relator, Aldo Rebelo, o Deputado de Rondônia do PT e todos

os partidos foram unânimes em dizer que não deixarão o homem do campo padecer

para pagar e garantir a sustentabilidade ambiental de todo o Brasil.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Caro Presidente, senhoras e senhores

parlamentares, telespectadores da TV Assembleia, inicio as minhas palavras

saudando o Deputado Dílzon Melo, Secretário que reassume agora sua cadeira nesta

Casa, para nossa alegria e o nosso bom convívio, sem nenhuma dúvida.

Sr. Presidente, no início de nossos trabalhos, nesta primeira vez que venho à

tribuna após o recesso, faço uma homenagem póstuma a uma ilustre brasileira, Dra.

Zilda Arns Neumann, falecida tragicamente no terremoto do Haiti, há um mês, onde

estava para proferir palestras sobre o que mais gostava de fazer e a que

praticamente dedicou toda a sua vida: levar informações às comunidades pobres,

carentes, levar a filosofia da Pastoral da Criança e da Pastoral dos Idosos, a fim de

que as pessoas daquele pobre e sofrido país aprendessem com ela o que fazer e

como fazer para minorar as mortalidades materna e infantil e cuidar melhor dos seus

idosos.

Caro Presidente, Srs. Deputados, tive a felicidade de conviver com a Dra. Zilda

Arns em Brasília, quando eu estava no Ministério da Saúde como Secretário Nacional

de Assistência Social e quando Presidente do Inamps, no início da década de 90.

Fazíamos parte do Conselho Nacional de Saúde, e, nessa época, já havia sido criada

a Pastoral da Criança - criada em 1983 pela Dra. Zilda Arns -, mas esse grande

movimento ainda estava no início.
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Tínhamos uma convivência muito interessante e profícua. Ela era uma pessoa

extremamente simpática, educadíssima, uma mulher com uma personalidade muito

marcante, elegante, bonita, alegre, com uma determinação única. Era médica

pediatra, formada em Curitiba, onde dirigiu alguns hospitais na área da pediatria.

Dedicou-se muito a essa especialidade, porque era uma profissional extremamente

competente, com enorme sensibilidade social. Não é fácil nem comum, mas ela

conseguiu colocar em prática não apenas o seu conhecimento profissional, que era

muito, mas também a sua enorme sensibilidade social, diminuindo em todo o País as

mortalidades infantil e materna, muito elevadas naquela época.

Começou o seu trabalho com um projeto pequeno no Paraná, onde fez uma

parceria com o arcebispo de Londrina. Era autodidata, pois não tinha quem lhe

oferecesse conhecimentos para poder praticar esse tipo de projeto, e iniciou o seu

trabalho inspirando-se na multiplicação dos peixes e dos pães do Evangelho de São

Lucas. Dessa forma conseguiu gerar interesse por essa causa entre as pessoas das

comunidades, que passaram a ser chamadas de agentes comunitários. Assim esses

agentes se multiplicaram, levando para as famílias pobres e carentes dessas

comunidades informações precisas para a melhoria da condição de saúde da

população.

Esse trabalho, meu caro Presidente, foi crescendo de tal maneira, que se expandiu

pelo País inteiro, e hoje já são 260 mil agentes da Pastoral da Criança, e todos são

voluntários. Eles possuem informações precisas, são amplamente capacitados para

levar às famílias a orientação que não têm. Esse programa já se irradiou para mais de

4 mil cidades em nosso país, aproximadamente com 2 milhões de famílias atendidas,

e, aonde ele chegou, a diferença ficou nítida. A mortalidade infantil, que em alguns

lugares superava 100 crianças mortas por 1.000 nascidas, no primeiro ano de vida,

caiu gradativamente com a chegada da Pastoral da Criança. Mas esse número foi

caindo, e hoje, onde esse programa é amplamente difundido, a mortalidade infantil

está abaixo de 20, chegando a cerca de 10 crianças mortas por 1.000 nascidas no

primeiro ano de vida, atestando portanto a eficiência desse grande programa e a

competência da coordenadora, Dra. Zilda Arns, que não descansou mais depois da

criação e da implantação dele no País. A sua vida transformou-se numa espécie de
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multiplicação perene desse grande programa, criado por ela em benefício da

população brasileira. Não bastasse isso, Sr. Presidente, ela levou a Pastoral da

Criança aproximadamente para 20 países de continentes como a África, as Américas

do Sul e Central e a Ásia. Para muitos outros naturalmente ela gostaria de ter levado,

mas não teve tempo para isso. Foi chamada a vários países para levar esse

programa tão eficiente, competente, e com um custo tão baixo para o tratamento, a

adequação e a abordagem de crianças e mulheres. E isso principalmente em se

tratando de população carente, como é o caso do Haiti, onde ela, de maneira trágica,

mas até simbólica, veio a falecer, oferecendo a sua vida - foi o que aconteceu - em

benefício das populações pobres não apenas do Brasil, mas de todo o mundo.

Queria dizer, meu caro Presidente, que fico muito gratificado por ter tido

convivência com a Dra. Zilda Arns. Ainda há poucos meses, em Brasília, fui agraciado

pelo Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, com uma medalha - até considero

que não a merecia - de reconhecimento aos trabalhos pela saúde da população

brasileira, e a Dra. Zilda Arns estava junto comigo recebendo a mesma homenagem.

Portanto, faço aqui essa homenagem a ela, que é extremamente merecida. Vejo

agora, com alegria, que ela está sendo lembrada para receber o Prêmio Nobel da

Paz, de que é altamente merecedora, por seu trabalho tão profícuo em nosso país e

em outros do mundo.

Queria também lembrar, Sr. Presidente, que no Congresso Nacional tive

oportunidade de conviver com um de seus parentes, seu sobrinho Flávio Arns, hoje

Senador do PSDB. Ele era Senador do PT, mas foi expulso do partido há um ano, de

uma forma absolutamente truculenta e imerecida, sem nenhuma dúvida, pelo fato de

querer que o Presidente Sarney, alvo de inúmeras denúncias, fosse para o Conselho

de Ética daquela Casa. O PT não permitiu, e ele votou a favor, por isso foi expulso.

Hoje ele se encontra no PSDB, para a nossa alegria.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, manifestando minha enorme admiração - e,

tenho a certeza, do País inteiro - por essa grande brasileira que, infelizmente,

perdemos recentemente, a Dra. Zilda Arns Neumann. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
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A Deputada Maria Tereza Lara* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas da Casa,

iria deixar o nosso Líder, Deputado Padre João, falar sobre o PT, mas não poderia

deixar, neste momento, depois da fala dos Deputados que me antecederam, de

registrar, com muito orgulho, os 30 anos do PT, o maior partido do Brasil, que nasceu

das bases e que tem toda uma história, elegendo Presidente um torneiro-mecânico,

que levou a nossa Nação ao reconhecimento de todo o mundo. Além disso, tem um

Vice-Presidente mineiro, um empresário que comunga com o mesmo projeto, como

ele disse na homenagem que recebeu recentemente como militante honorário do PT.

Foi um momento ímpar, de muita emoção. E, na Casa Civil, temos uma mulher, Dilma

Rousseff, primeira mulher Ministra da Casa Civil, que foi Secretária de Minas e

Energia e de Fazenda no Rio Grande do Sul. Ela é uma mulher muito inteligente,

como os próprios adversários reconhecem. Por não ter outros aspectos a serem

questionados, ela está sendo questionada hoje nesta Casa, graças a uma questão

periférica: ter trocado o nome de uma cidade de Minas Gerais.

Ora, estava coordenando uma mesa de debate nesta semana e, ao mencionar,

Deputado Carlin Moura, a conferência nacional e a estadual da comunicação,

comecei a falar conferência de segurança, pois sou da Comissão de Segurança

Pública. Então, são questões simples. Somos humanos, e isso só dignifica a nossa

Ministra.

Gostaria de mencionar alguns dados deste governo e deste projeto, o projeto do

Lula, do José Alencar, de inúmeros brasileiros e também da nossa Ministra Dilma

Rousseff. Enquanto, no governo anterior, tínhamos zero novas universidades

federais, neste temos 12 novas universidades. Temos realmente números que levam

o povo brasileiro a reconhecer esse projeto.

Além disso, gostaria de mencionar a questão das escolas técnicas. Por décadas,

ficamos sem nenhuma escola técnica. Aliás, houve um decreto federal acabando com

o curso técnico no Brasil, e agora o Lula já está implantando dezenas de escolas

técnicas em todas as cidades de médio porte. O salário mínimo, na época do

Fernando Henrique, que correspondia a US$78,00, hoje está a mais de US$200,00.

Então há mais alguns dados, que vou deixar para o nosso Líder mencionar, mas que

realmente nos orgulha neste momento. Como Deputada Estadual, representando a
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mulher mineira nesta Casa, quero dizer que nos orgulha e nos honra ter como

Ministra a Dilma Rousseff. Também nos honra muito a expectativa positiva de termos,

pela primeira vez, uma Presidente mulher no Brasil. Creio que nós, mulheres, que

somos mais de 50% da população do Brasil, não vamos, de forma alguma, ficar

felizes de estar a nossa Ministra Dilma sendo questionada porque trocou o nome da

cidade de Governador Valadares por Juiz de Fora, duas cidades extremamente

importantes deste Estado. Com certeza as mulheres ficarão muito indignadas de

sermos nós, mulheres, questionadas por uma questão tão insignificante. Estamos

honradas, como disse, de termos uma Ministra na Casa Civil que honra o gênero

feminino, que honra este país, que honra o nosso Estado, porque ela nasceu em

Minas Gerais, depois se educou e participou efetivamente da política no Rio Grande

do Sul.

Apresentado isso, Srs. Deputados, senhoras funcionárias e assessoras desta Casa,

queremos pedir que se registre nos anais desta Casa, neste dia, a importância e o

orgulho de termos um Presidente torneiro-mecânico, um Vice-Presidente empresário,

mineiro, como José Alencar, um homem de fibra, que, ao sair do hospital, depois da

15ª cirurgia, sorrindo disse ”eu sou escoteiro, por isso enfrento com alegria as

dificuldades”; e uma Ministra, que também é o orgulho para toda mulher mineira,

brasileira.

Teremos ainda dois assuntos para tratar, antes concedo aparte ao Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputada Maria Tereza Lara, só

posso compreender a preocupação de alguns parlamentares do PSDB em dar tanto

destaque àquela pequena confusão de Governador Valadares e Juiz de Fora, talvez,

pelo fato de querer esconder o contexto no momento em que a Ministra fez essa

pequena troca. O que o PSDB deve ter receio de dizer aqui é que, em Governador

Valadares, estávamos recebendo a visita dos Reitores da Universidade Federal de

Juiz de Fora, da Universidade Federal de Ouro Preto e de representantes da UFMG.

A UFMG oferece cursos em Governador Valadares, assim como a Ufop, com cursos

não presenciais. Estávamos lá inaugurando o centro de cursos não presenciais.

Presente também estava o Reitor da UFJF, para anunciar uma grande conquista para
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Governador Valadares, a criação de uma extensão do câmpus da UFJF para um

curso de Medicina em Governador Valadares, uma cidade que sempre foi esquecida

pelos governos tucanos. Então, quando a Ministra cumprimentou o Reitor da UFJF,

ela novamente repetiu “Juiz de Fora”. Mas o que eles devem ter receio em dizer, e

que V. Exa. lembrou muito bem, é que, nos oito anos do governo tucano, não se abriu

uma vaga sequer nas universidades federais neste país. Foi preciso o governo de um

operário para se criarem 12 universidades federais, para se anunciar, como se

anunciou ontem, a contratação de 3.500 novos professores, com edital já publicado

no “Diário Oficial da União”.

Então os tucanos têm medo de que se invista em ensino público e gratuito neste

país, porque assim teremos nação livre e soberana. É isso que a Ministra Dilma

Rousseff foi fazer em Governador Valadares. Foi ditar os rumos de que este país

precisa. Talvez o PSDB esteja precisando de GPS não para se localizar

geograficamente, mas para se localizar politicamente, pois, quando governaram este

país, administraram de costas para o povo. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Carlin Moura, obrigada por sua

intervenção. Realmente é honra para todos nós, que temos compromisso com o

Estado, termos mulher mineira Ministra da Casa Civil, a Dilma Rousseff. No próximo

fim de semana, teremos grande evento em Betim. Não poderia, portanto, nesta

oportunidade, deixar de registrar nesta Casa esse acontecimento, também para

convidar não só as Deputadas, os Deputados, os assessores, os profissionais, mas

também todos os que nos veem pela TV Assembleia. Teremos, em Betim, o 25º

Rebanhão do Senhor. Serão as bodas de prata do Rebanhão. Tive a alegria e a

honra de participar desde o primeiro, desde sua fundação, Deus me deu essa graça.

É momento de reflexão, de construção de fraternidade, de evangelização. Não é

somente evento religioso, é turístico e cultural, por isso faz parte do calendário da

cidade. Quando Vereadora, conseguimos aprovar lei que deu condições à Prefeitura

de apoiar a logística do evento e de liberar o ginásio poliesportivo, durante todo o

período de carnaval, para o Rebanhão do Senhor.

O tema neste ano será: “Eis que faço novas todas as coisas”, num momento ímpar,

em que queremos exatamente sociedade nova, na qual reine a cultura da paz, onde
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homens e mulheres convivam como companheiros e companheiras, sem violência.

Os pregadores, que o foram em muitos e muitos anos anteriores, serão os padres

Gilson e Sérgio. O evento será no Ginásio Poliesportivo de Betim, que se localiza na

Avenida Edmea Lazzarotti, a mesma do Hospital Regional. No sábado, às 19 horas,

será a celebração da missa. No domingo, na segunda-feira e na terça-feira, o evento

acontecerá o dia todo. Convidamos todos os que querem carnaval como momento de

reflexão, de convivência fraterna, para estar em Betim, nesse 25º Rebanhão do

Senhor, que conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, bem como de

várias entidades, de empresários e da população de modo geral. Acreditamos nessas

ações como prevenção à violência, como construção de sociedade mais fraterna. Não

só como cristã, mas também como Vice-Presidente da Comissão de Segurança

Pública, mais uma vez convido a todos que queiram estar conosco em Betim nesse

período. Várias cidades estarão presentes.

Encerrando, Sr. Presidente, deixarei o pronunciamento para outro dia e mencionarei

algo a que já me referi na TV Assembleia hoje, pela manhã, e que a grande mídia

divulgou em relação ao corpo da jovem que ficou três meses no IML e foi enterrada

como indigente, sem identificação. Esse problema é muito grave. São duas questões.

A primeira é que temos de descobrir os responsáveis e não pode haver impunidade.

Não posso, não aceito e não faço generalização. Seria muito fácil dizer aqui que a

Polícia Civil é culpada e responsável. Certamente são órgãos daquela instituição,

pessoas que erraram, foram omissas, irresponsáveis ou incompetentes, mas não

podemos generalizar. Sou da Comissão de Segurança Pública e sabemos que temos,

nas polícias de Minas Gerais, quadros de profissionais que têm compromisso com o

povo de Minas, mas aqueles que não têm, que permitiram que isso acontecesse, têm

de responder por isso.

Em um segundo momento, discutiremos essa questão. Conversamos com o

Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública, e com a

bancada feminina, pois queremos discutir isso e propor algumas ações. Além disso,

queremos ações preventivas, para que isso não aconteça mais. Uma delas é a

possibilidade de realizar exames de DNA em todos os corpos que não foram

identificados antes de serem enterrados. Isso é o mínimo que deve ser feito para
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garantirmos depois identificação, portanto tem de ser feito. Outra questão importante

diz respeito à possibilidade de o IML ter “site” para dar informações de corpos não

identificados. Assim, as famílias que têm pessoas desaparecidas poderão fazer a

consulta dentro da legislação. Se não houver legislação ainda, que possamos criá-la,

pois não devemos fazê-lo em jornal, colocando as pessoas expostas nas grande

mídia, mas, sim, criar condições de informação, se possível, até com fotos. Como

exemplo, temos a família de Betim, que supõe que aquele corpo seja da jovem

Natália. Aliás, a família identificou que as vestes eram as mesmas que ela usava

naquela época, por isso sofreu demais por ficar meses sem localização do corpo

dela. Não entendemos, pois, quando alguém desaparece, os três lugares onde se

procuram os corpos são IML, Polícia Militar e hospitais. Há também alguns lugares e

espaços onde os corpos podem ser encontrados, no entanto, no que se refere à

órgãos públicos, ficar no IML e ser enterrada no dia 28 de janeiro, sem identificação

alguma e sem que a família da desaparecida fosse informada para ir até lá, realmente

é inadmissível. Não há explicação. Como sabemos disso, não queremos de forma

alguma generalizar. Qualquer generalização é injusta e pode realmente não

corresponder à verdade. Portanto, queremos que os órgãos públicos, o Secretário de

Defesa Social e o Chefe da Polícia Militar, Dr. Marco Antônio, façam apuração

rigorosa. Que os responsáveis por causar sofrimento àquelas famílias respondam

pelos seus atos. E que isso não aconteça mais. Todos queremos construir sociedade

onde reine a paz e a fraternidade. Esse é o papel desta Casa, da bancada feminina

em relação às mulheres, de todos os outros companheiros nesta luta e da nossa

Comissão de Segurança Pública. Então faço esse apelo para que esta Casa una

esforços para que fatos dessa natureza não aconteçam jamais em nosso Estado e

em nosso país. Isso é realmente inconcebível no mundo em que estamos, com

grande avanço tecnológico. O que está acontecendo afinal? Não admitimos, de forma

alguma, que aconteçam fatos como esse. Muito obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária, em 9/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.345 e 5.377/2010, da Comissão de

Direitos Humanos, e 5.359/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Cultura -

aprovação, na 1ª Reunião Extraordinária, em 9/2/2010, dos Requerimentos nºs

5.336/2010, do Deputado Vanderlei Miranda, e 5.346/2010, da Comissão de Turismo;

de Educação - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 10/2/2010, do Projeto de Lei

nº 3.563/2009, do Deputado Paulo Guedes, e dos Requerimentos nºs 5.236/2009, do

Deputado Weliton Prado, 5.265, 5.271, 5.274 a 5.279, 5.281, 5.283, 5.284, 5.288,

5.291 a 5.293, 5.295 a 5.301 e 5.304/2009, da Comissão de Participação Popular; e

de Saúde - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 10/2/2010, dos Projetos de Lei

nºs 3.952/2009, do Deputado Domingos Sávio, e 4.044/2009, da Deputada Maria

Tereza Lara, e dos Requerimentos nºs 5.267/2009, da Comissão de Participação

Popular, 5.364/2010, do Deputado Fábio Avelar, e 5.365 e 5.366/2010, do Deputado

Gustavo Valadares; pela Bancada do PDT - informando a indicação do Deputado

Carlos Pimenta para Líder da referida Bancada; e pelas Bancadas do PSDB e do

PTB e pelas representações partidárias do PP, do PMN e do PR - informando a

constituição do Bloco Social Democrata - BSD - e indicando o Deputado Luiz

Humberto Carneiro para Líder do referido Bloco; e pelos Deputados Domingos Sávio -

informando sua indicação para Líder da Maioria; Tenente Lúcio - informando sua

renúncia como membro efetivo da Comissão de Turismo; Alencar da Silveira Jr. -

informando sua renúncia como membro suplente da Comissão de Turismo; Luiz

Humberto Carneiro (2) - indicando os Deputados Ademir Lucas e Célio Moreira e a

Deputada Ana Maria Resende para Vice-Líderes do BSD (Ciente. Publique-se.); e

indicando o Deputado Célio Moreira para membro efetivo da Comissão de Justiça, o

Deputado Dilzon Melo para membro efetivo das Comissões de Política Agropecuária
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e de Transporte e para membro suplente das Comissões de Justiça e de Minas e

Energia, o Deputado Fahim Sawan para membro efetivo da Comissão de Direitos

Humanos, o Deputado Lafayette de Andrada para membro suplente da Comissão de

Meio Ambiente, informando sua indicação para membro efetivo das Comissões de

Meio Ambiente e de Redação e indicando o Deputado Marcus Pestana para membro

efetivo das Comissões de Cultura e de Transporte e membro suplente das Comissões

de Saúde e do Trabalho; e Carlos Pimenta (2) - indicando o Deputado Alencar da

Silveira Jr. para membro efetivo da Comissão de Turismo, na vaga do Deputado

Tenente Lúcio, e indicando o Deputado Tenente Lúcio para membro suplente da

referida Comissão (Ciente. Designo. Às Comissões); e indicando o Deputado Tenente

Lúcio para Vice-Líder do PDT (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Solicitei a palavra pela ordem porque iria pedir a

recomposição de quórum, mas, em função da solicitação das Lideranças, tanto do PT

quanto do governo nesta Casa, retiro a minha solicitação. Entretanto, não poderia

deixar de fazer um comentário. Os Deputados sabem o profundo respeito que tenho

com todos os parlamentares desta Casa, mas sou muito franco, verdadeiro, e o que

tenho para falar falo na cara, conforme já disse ao nobre colega Deputado Marcus

Pestana, ex-Secretário de Saúde, que agora retorna à Casa. Durante todo esse

período em que ele esteve na Secretaria, mais de três anos, ele nunca recebeu este

parlamentar e vários outros colegas da Casa. Nunca respondeu a um ofício ou

requerimento. Infelizmente, virou as costas não para um Deputado, mas para a

Assembleia Legislativa. Esse mesmo comportamento não tiveram outros Deputados,

como o Deputado Dilzon Melo, que era Secretário e que recebia prontamente todos

os Deputados, e os Deputados Gustavo Corrêa e Agostinho Patrús Filho. Na política

não pode haver arrogância, nem prepotência, mas humildade. É preciso saber

respeitar as pessoas. Não poderia deixar de fazer esse registro, como já o fiz na

presença do Deputado Marcus Pestana. Aliás, o Deputado Marcus Pestana abordou

a questão de inaugurar a pedra fundamental. Gostaria de lembrar-lhe que em

Uberlândia a população está revoltadíssima. O Governador foi até lá para inaugurar a

pedra fundamental do hospital municipal. Há dois anos ele prometeu que o hospital
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estaria em funcionamento, mas, infelizmente, até hoje, nada. Essa foi a sua promessa

de campanha eleitoral. Ele apenas inaugurou a pedra fundamental, e o povo continua

morrendo na fila, sem conseguir cirurgia há um, dois, três anos. Nem consulta o povo

consegue marcar. Além disso, não existe remédio, não existe nada. É um sério

problema, e o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que é um grande conhecedor da

área da saúde, sabe muito bem disso. A saúde pública no Estado de Minas Gerais é

um caos. Um verdadeiro absurdo. Não se respeita a Emenda nº 29, bem como não

se aplica, de acordo com o Orçamento, o que deveria ser aplicado, isto é, os recursos

na área da saúde. Se somarmos o déficit deste governo na saúde, ele vai chegar a

mais de R$5.000.000.000,00. O Deputado deveria ter um pouquinho só de humildade

para receber e escutar as pessoas, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Sou

testemunha; falo e provo. Por três anos, em nenhuma oportunidade, consegui ser

recebido pelo Secretário de Saúde. Fui um dos Deputados mais votados desta Casa,

obtive 120 mil votos. De forma respeitosa, cumpri todas as normas regimentais. Por

diversas vezes, encaminhei requerimentos à Secretaria de Saúde, cumprindo o meu

papel como parlamentar, mas, infelizmente, o Secretário se recusou. Ou seja, por

diversas vezes, deixou de atender nossas solicitações. Conversei com o Líder do

Governo, pois estava preocupado com a epidemia de dengue; era necessário fazer

campanhas para prestar esclarecimentos. Os novos Prefeitos precisavam também de

esclarecimentos. Querem colocar o problema da dengue apenas nas costas da

população. Não é verdade, não. Mostramos e provamos que o grande problema é a

descontinuidade. Às vezes, o Prefeito assume e nomeia os agentes de saúde, depois

de mandar embora todos aqueles que já estavam preparados e treinados. Então são

nomeados, por critérios políticos, outros agentes, não se dando continuidade ao

programa de combate à dengue. Isso ocorre em função do interesse político de se

nomearem apadrinhados políticos. Avisamos que haveria uma epidemia de dengue.

Solicitamos audiência, mas, infelizmente, não fomos recebidos pelo Secretário. Sinto-

me na obrigação de especificar essa questão de forma respeitosa, primando pelo

respeito que tenho por todos os Deputados e colegas desta Casa. Finalizando, quero

conclamar, mais uma vez, toda a população. Estamos com uma campanha contra as

tarifas abusivas das empresas de telefonia. No Brasil, cobram as tarifas mais caras
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do mundo, a exemplo do que acontece com o valor cobrado pelo minuto do celular. A

tarifa fixa do telefone é inconstitucional, ilegal. Apresentamos aqui um projeto.

Faremos campanha com “out door”, panfletos, cartazes, manifestações, abaixo-

assinados, ações na Justiça e estudos técnicos. Será uma grande campanha com

relação a tudo que envolve a telefonia. Quanto ao sinal, muitas vezes o cidadão está

na sala e o telefone funciona. Mas se a pessoa vai para o quarto ou para o quintal

não tem sinal. Então a qualidade do sinal e do serviço é muito ruim. Muitas vezes o

cidadão reclama no “Call Centers”, mas não consegue ser atendido, porque uma

gravação pede que ele digite “1”, “2”. E não é atendido. Realizaremos uma grande

campanha contra as tarifas abusivas praticadas pelas companhias de telefone no

nosso País e no nosso Estado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero fazer um registro nesta tarde. Hoje

pela manhã, tive oportunidade de comparecer à solenidade de troca de comando da

2ª Região da Polícia Militar e também do 18º Batalhão da Polícia Militar que está

localizado na cidade de Contagem. A 2ª Região abrange 17 Municípios, entre eles

Contagem, Betim, Esmeraldas e Neves. Esteve à frente dessa 2ª Região o Cel.

Evandro, a quem quero parabenizar pelo brilhante trabalho que lá desenvolveu

durante o período que esteve à frente do Comando. É um coronel atuante, sensível e

de diálogo. Ele prestou um grande serviço para a nossa comunidade e para a Polícia

Militar. Sr. Presidente, nesta oportunidade, quero cumprimentar o também Cel.

Alvear, que assumiu hoje a 2ª Região da Polícia Militar. Ele já prestou também

grande serviço para Contagem. Agora amplia a sua atuação assumindo o Comando

da 2ª Região de Polícia Militar. O coronel tem também uma grande sensibilidade, um

compromisso com a paz e a pacificação. Ele tem muito temor, especialmente a Deus

e a Jesus. Trata-se de uma pessoa por quem temos um grande carinho e

consideração. Queremos parabenizá-lo. Assumiu também lá a Companhia de

Operações Especiais o Major Sacramento, a quem desejamos também sucesso

frente à Companhia. A nossa Polícia Militar merece o nosso carinho, o nosso respeito

e a nossa consideração. Naquela oportunidade, estive também com o Comandante

do 39º Batalhão de Polícia Militar, Ten.-Cel Rinaldo, que comanda esse Batalhão. Lá

o felicitei pelo brilhante trabalho que fez especialmente em um dos maiores eventos
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populares que a cidade de Contagem realiza, que é o baile pré-carnavalesco, festa de

rua organizada pela Associação Folclórica Banda Mole de Contagem, dos

empresários Osvaldinho e Silvinho. Realizam essa festa, que já está em sua 18ª

edição e é uma das mais populares, em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria

de Esporte e Lazer e com o setor empresarial de Contagem. A festa foi realizada no

último domingo, quando se reuniram mais de 40 mil pessoas nas ruas de Contagem

em um evento gratuito, onde as pessoas tiveram acesso às músicas dos trios

elétricos, da Banda Zoeira, de Renan e Rafael e também a diversas outras

apresentações artísticas. A população, a juventude e as famílias de Contagem

compareceram. Para ter acesso ao local, todos passaram por uma revista feita pela

Polícia Militar. Havia acompanhamento do helicóptero da PM, brilhante trabalho dos

Capitães Eller, Donato e Aloísio, que garantiram um evento com quase 50 mil

pessoas e com indicadores que são um primor. Dentro do evento, houve apenas seis

ocorrências simples de discussão de casais - nada mais grave -, e fora, no entorno

como um todo, houve apenas cinco ocorrências, também de menor gravidade. Houve

apenas algumas discussões acaloradas, mas nada significativo, mostrando que a

nossa Polícia Militar, quando está em parceria com a Prefeitura de Contagem,

quando tem diálogo com a comunidade, consegue, sem dúvida alguma, colocar o

povo na rua para se divertir com responsabilidade, aproveitando o carnaval com

respeito ao próximo. Esse foi o grande exemplo da Banda Mole de Contagem.

Parabenizo todos os organizadores - Silvinho e Osvaldinho - e especialmente a

Polícia Militar e a Prefeitura de Contagem.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Praticamente repetirei aqui o

que disse outro dia. Inicialmente defenderei meu colega de partido, Deputado Marcus

Pestana, que fez uma recuperação da nossa história nesta tarde. Isso está nos anais,

em todos os lugares. Lamentavelmente foi isso que aconteceu na história do Brasil,

embora pudesse ter sido muito melhor. No entanto, ele fez essa recuperação. Tive a

honra de fazer parte do governo Aécio Neves. Fui Secretário e posso dizer que se

trata de um governo muito diferente. Ele não deve aceitar as acusações que lhe

foram imputadas de não receber Deputados, diferentemente do governo passado,

PT-PMDB, que não nos recebia. Eu era o Deputado mais votado no Estado de Minas
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Gerais mas, em quatro anos, não fui recebido uma única vez. Apresentei várias

emendas nesse período, e nenhuma foi aprovada. Projetos meus foram rejeitados.

Parece-me que essa referência é feita a esse governo, que perseguia, não atendia a

Assembleia Legislativa, diferentemente do governo que temos agora. É interessante,

Deputado Domingos, meu companheiro, que ontem recebi um Prefeito do PSDB em

meu gabinete, reclamando as emendas por mim destinadas e que ainda não foram

pagas pelo governo. Então perguntei-lhe a respeito das emendas federais, ao que ele

respondeu-me: “Zero”. Ele não recebe. Os Prefeitos do PSDB não recebem recursos

federais. Isso é impressionante, porque é diferente do governo que temos aqui. Como

Secretário, recebi vários Deputados de Oposição, com muito prazer. São pessoas

com quem tenho o maior prazer de me relacionar. Semana passada, em meu

gabinete, um Secretário conversava com a Deputada Maria Tereza Lara e o

Deputado Vanderlei Miranda sobre questões do governo. Discutíamos e éramos

recebidos. Vemos que a realidade é outra. É muito fácil fazer este trabalho, pois é o

que gosto, pesquisar está na minha vida: procurarei nos anais da Assembleia os

discursos do tempo em que os Deputados de Oposição não eram recebidos, suas

bases não podiam receber nenhum recurso público, os Prefeitos eram esquecidos,

não eram recebidos pelo governo. Essa é a verdade, isso é diferente nesse governo,

que está agindo corretamente. Não é certo o que o governo anterior fez, não é certo

como o governo federal faz ao não repassar recursos para as Prefeituras do PSDB. O

certo é como esse governo faz. As Prefeituras da Oposição recebem. O povo é

mineiro e tem de receber recursos. Portanto queremos dizer nesta tarde que a

realidade é diferente daquela que mostram. Esse foi um governo que construiu uma

relação com a Assembleia Legislativa com muito respeito, com presença. Como

Secretário, já ocupei a tribuna da esquerda para discutir revisão do PPAG, receber

emendas da Assembleia Legislativa criando projeto estruturador, acatando-as. É

importante dizer isso nesta tarde, mostrar a verdade sobre a relação do governo

Aécio Neves com a Assembleia Legislativa. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, fiz minha inscrição, mas, devido à

ordem dos oradores, deixarei para fazer uso dela amanhã. Esta é uma Casa

democrática, e devemos respeitar qualquer tipo de manifestação, de opinião. Se
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possível, amanhã, não com pirotecnia, mas com informações, dados e comparações

baseadas na vida das pessoas, gostaria de fazer algumas considerações sobre o

governo Fernando Henrique e o governo Lula. O artigo publicado pelo ex-Presidente

Fernando Henrique Cardoso, a meu ver, foi equivocado. O povo de Minas Gerais

deve fazer um julgamento. Quanto ao episódio da inauguração da Universidade

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, vejam bem, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas: sou muito bem votado na região e fiz questão de vir aqui porque essa foi

uma luta de muitos mineiros, particularmente da nossa Bancada do PT aqui na

Assembleia. Essa foi uma grande conquista. O nosso Presidente, Deputado Weliton

Prado, sabe o que significa a falta do acesso a uma universidade na vida dos jovens.

E hoje, boa parcela dos jovens do Mucuri e do Jequitinhonha está se fixando nessa

região, porque pode chegar à universidade pública e gratuita, fazer, aliás, o meu

curso, Serviço Social. Há um pleito para que se instale, provavelmente em Teófilo

Otôni e Diamantina, o curso de Medicina. Eu recomendaria ao nosso Deputado

Marcus Pestana, do PSDB, a quem estimamos muito, que visse o balanço do número

de estudantes por vaga no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem -: dos 12 cursos

mais procurados no Brasil, 3 dizem respeito à Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri. Estranha-me que assunto tão importante, o acesso dos

jovens do Jequitinhonha e do Mucuri à universidade, fique restrito a uma troca de

nome de cidade da Ministra Dilma. Aqui não foi dito o motivo da troca. É porque

haverá possibilidade de expansão, no caso de Governador Valadares, de

universidade federal a partir da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso não foi

mencionado aqui. A troca foi exatamente em função de que a ampliação e a

instalação de vagas federais de ensino superior em Governador Valadares virão da

Universidade Federal de Juiz de Fora. Houve aqui tentativa de desmerecer uma

conquista que é de todos. No caso específico da Universidade Federal de Teófilo

Otôni, os estudantes estão em seu direito, devem reivindicar. O clima lá, de fato, é

muito quente; é preciso melhores condições, é preciso, sim, melhor ventilação,

oferecimento de infraestrutura melhor, até de acesso. E a Prefeita Maria José está

tratando disso. Entendemos a manifestação dos estudantes como absolutamente

democrática. O Deputado Carlin Moura e eu até encaminhamos vários ofícios ao
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Reitor solicitando providências. É justa, sim, a reivindicação dos estudantes; o próprio

Presidente e o Ministro admitiram. Agora me estranha o fato de que o que foi

discutido aqui é simplesmente a troca de nome de cidade, e não a implantação de

universidade federal que beneficiará os jovens dessa cidade. Por fim, até pela

questão social, que me toca muito fundo, obviamente a Ministra Dilma, Ministra da

competência, que nunca lhe faltou, nasceu em Belo Horizonte, é mineira e não

conhece só Minas. Ela conhece o País inteiro e o mundo. Ela dispensará certamente

o GPS, que tem até valor financeiro muito relevante. Deputado Padre João, V. Exa.

faz trabalho social tão relevante, sugeriria que se fizesse a doação desse GPS a

entidade social, creche, asilo, que o rifará nestes bingos, nestes sorteios, a fim de que

essas entidades cumpram finalidade social, a fim de que essa pirotecnia tucana tenha

também objetivo social.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quando eu estava iniciando os trabalhos na

Assembleia, o Deputado Marcus Pestana, então nosso colega, subiu à tribuna

fazendo referência ao PT. Eu imaginava - fiquei aqui para ouvi-lo durante todo o

tempo - que ele tomaria atitude a mais respeitosa possível, porque acho que

podemos fazer relação de diálogo, de debate, sendo diferentes, com o maior respeito.

No entanto não vi isso na sua manifestação, no seu jeito de expressar, no que ele leu

como se fosse verdade. É preciso sinalizar aqui uma questão fundamental: tudo que

é dito não pode sê-lo como verdade cabal, definitiva. É preciso que se compare cada

questão exposta aqui. Mas não é elegante tomar algumas referências do passado na

conjuntura atual sem análise daquela conjuntura para condenar o partido e para nos

condenar. Primeiro, acho que faltou elegância ao nosso adversário, que é acadêmico,

que está bem-preparado acadêmica e intelectualmente. Mas politicamente lhe falta

norte, falta-lhe compreender algumas relações políticas necessárias, até para

construirmos as diferenças, porque queremos construí-las. É muito importante. O

Deputado Marcus Pestana, na conclusão de seu discurso, deu a entender que teria

de dar continuidade ao governo do Presidente Lula como se este governo fosse

continuidade do governo anterior. Não é. Há profundas diferenças. E destacarei uma

delas. Quando ele falou das privatizações, das telecomunicações e da Vale,

pergunto-lhe, Deputado Weliton Prado, como foram feitas essas privatizações. V.
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Exa. acabou de dizer que houve avanços extraordinários nas telecomunicações. E

pagamos muito caro por isso. Queremos, e é necessário haver modificações. A Vale

possui um patrimônio no mímino 20 vezes maior que o valor pelo qual ela foi

entregue. É preciso pensar nisso. Deputado André Quintão, é preciso lembrar

daquele tempo e da resistência do PT e porque o partido fez aquilo. Caso contrário, o

nosso País teria sido entregue por inteiro. O patrimônio do Estado de Minas e do

Brasil teriam ficado nas mãos do PSDB. Reagimos, pois estávamos na linha da

resistência. As atitudes que, hoje, são analisadas criticamente como erros eram

absolutamente necessárias naquele momento para nos afirmar em um contexto e em

uma concepção política que queríamos e queremos para o Brasil. O Brasil atualmente

é desse tamanho, projetado no cenário internacional, não em função do governo

anterior. Há uma enorme diferença entre o que o acadêmico FHC fez e o que este

operário está fazendo na Presidência da República. É preciso contextualizar isso.

Deputado André, queria tratar também da questão do GPS e aproveito para cobrar a

nota fiscal do nobre Deputado Marcus Pestana. Quando damos um presente a

alguém, talvez, para não causar constrangimento, não informamos o valor. Entretanto

reivindico do presenteador que agregue a nota fiscal ao presente. Compartilho com o

Deputado André Quintão a ideia de oferecermos um presente a uma instituição, a

uma determinada área ou a alguém que possa merecidamente receber e fazer bom

uso dele. Já o PMDB está precisando de uma bússola, de um norte, de saber o que

está fazendo e o que quer para Minas. Deputado Carlin, falou-se muito do que foi

feito em Minas Gerais, mas como está a dívida do Estado? As contas foram pagas

pelos almoços oferecidos ou pelo que foi feito? As contas estão pagas? É o Estado

que está mais endividado em toda a sua história, muito mais que em qualquer outro

momento? E a relação com as Prefeituras? É essa a melhor relação que podemos

estabelecer num governo que almejamos republicano? Todos os dias, vejo

Deputados da situação dizendo que o Secretário fez isso, que o fulano fez aquilo.

Isso não é ação governamental; não é ação governamental que se proponha ou que

se vote nesta Assembleia de Minas. Existem mais coisas a fazer. Queremos fazer

essa discussão e a faremos de maneira tranquila e generosa. Esclareço que

nenhuma das falas, nem mesmo a minha, é imposta como verdade definitiva. As falas
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devem ser traduzidas nos fatos que construímos ao longo da história do Estado de

Minas Gerais e no papel que desempenhamos.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, fico extremamente feliz em poder

debater com o Deputado Adelmo e com os demais Deputados do PT, principalmente

sendo precedido pelo meu colega João Leite. Acompanhei todo o debate. O

Deputado Adelmo, até mesmo por um gesto que é próprio da sua natureza, concluiu

dizendo que nem a sua fala deve ser concebida como verdade absoluta, e é óbvio

que não é, senão não haveria debate ou crescimento da pessoa humana. Percebo

que o nosso colega, Deputado Marcus Pestana, chegou aqui há pouco tempo, mas já

está contribuindo de forma muito positiva para o crescimento do debate.

Especialmente quando coloca em cheque a postura de, o tempo todo, dizer para

comparar o governo do Presidente Lula às conquistas e à realidade do período do

Presidente Fernando Henrique ou do PSDB. O Deputado Adelmo falou em elegância,

e quem acompanha a TV Assembleia deve ter memória. Até nesta semana, em

pronunciamento nesta tribuna, colegas que aqui estão fizeram ataques ao PSDB e ao

ex-Presidente Fernando Henrique, até com achincalhes, o que não traz elegância

alguma. Não me aterei a isso, mas a relembrar o que foi dito, com muita propriedade,

pelo Deputado Marcus Pestana, que a história registra. O que a história registrou é

fato absoluto, imutável, ainda que possamos buscar a evolução, e devamos buscar

sempre. É imutável, e o PT não tem como negar aquilo que os anais da história

registraram: que o PT se recusou a votar em Tancredo Neves e a contribuir com

estratégia de redemocratização do País encontrada como alternativa naquele

momento. Recusou-se a votar as regras do SUS. O Deputado Carlos Mosconi, um

dos seus relatores, aqui estava e é testemunho vivo da história. Estão lá as atas da

Assembleia Nacional Constituinte. Recusou-se a votar o Proer, que salvou o Brasil da

quebradeira, da bancarrota internacional de bancos sólidos da economia moderna,

que quebraram nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Isso não

aconteceu no Brasil graças à ação do PSDB no governo, sem o apoio do PT, que

sempre apostou no quanto pior melhor, sempre sendo contra tudo e todos. Por

exemplo, foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, que procurou moralizar o País e

evitar que alguém saísse endividando além do que era a capacidade financeira do
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Município, do Estado ou do governo federal. Está lá registrado, Deputado Adelmo. É

óbvio que este debate mostra, com clareza, que demos contribuição histórica

fantástica num momento diferente da história. A realidade hoje é outra; a estabilidade

econômica que o PSDB implantou no Brasil, tendo a coragem de estar ao lado do ex-

Presidente Itamar Franco, que chamou o PT também para grande aliança nacional. E

o PT se recusou. O Presidente Fernando Henrique foi Ministro e implantou o Plano

Real. Não venham me dizer que não houve sequência no governo do PT. Falaram de

herança maldita, mas quem o Presidente Lula colocou para cuidar das finanças? O

tucano Henrique Meirelles, que acabava de ser eleito Deputado Federal pelo PSDB,

apoiando o José Serra naquela ocasião. Eleito pelo PSDB, teve de abrir mão de

exercer o mandato para servir ao País, convocado pelo Presidente Lula para assumir

o Banco Central e dar sequência à política econômica que o PSDB implantou para

estabilizar o País e acabar com a inflação. O Deputado Marcus Pestana, dentro da

boa política mineira, fez alerta ao pedir que fosse entregue GPS à Ministra Dilma,

para ela se situar em Minas. Mas esse alerta é para provocar discussão mais séria,

de que não se pode usar o dinheiro público para fazer três, quatro comícios por dia, a

ponto de esquecer os nomes das cidades. Transformar o exercício de cargo público,

pago com o dinheiro do povo, e colocar toda a estrutura do governo federal numa

cidade para fazer comício é brincar com o povo brasileiro. E uma brincadeira de

péssimo gosto, que coloca em cheque a democracia no nosso País. Portanto, o

debate foi sério, embora num tom bem próprio da política mineira, respeitoso. Trouxe

o estilo brincalhão de dizer: vamos alertá-la. Mas certamente, Deputado Adelmo, ele

poderá trazer-lhe a nota fiscal. Isso é de menor significado, porque certamente o

Deputado Marcus Pestana comprou o equipamento para doar à Ministra Dilma e

situá-la melhor em Minas, para ela não ficar com esse proselitismo, o tempo todo

dizendo ser mineira, mas não saber nem em que cidade de Minas Gerais está ao

fazer o seu comício fora de época, infringindo a lei eleitoral. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a
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palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Quero, Sr. Presidente, iniciar o meu pronunciamento

falando sobre o que o Líder da Maioria, Deputado Domingos Sávio, acabou de afirmar

aqui. Ele disse que a Ministra Dilma está fazendo comícios extemporâneos, três,

quatro comícios. O que podemos provar, Deputado Domingos Sávio, é fato. A

universidade inaugurada em Teófilo Otôni é uma realidade. Está lá o prédio, os

cursos e os alunos. Isso é uma realidade, é fato. O que foi inaugurado em

Governador Valadares é uma grande realidade, uma universidade aberta. Lá há uma

expansão do número de famílias. A universidade aberta em Governador Valadares é

realidade, com parcerias com as universidades de Juiz de Fora, Lavras, Ouro Preto e

a UFMG. Então, os cursos são uma realidade, já estão funcionando.

O Presidente Lula disse em Governador Valadares que, se a Prefeita, nossa

companheira Elisa Costa, conseguir um prédio e pagar o seu aluguel, ele garante o

vestibular para o câmpus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí está

a razão da confusão. Foi um simples engano da Ministra Dilma Rousseff. Estava lá o

Reitor da UFJF, quando Lula garantiu que poderá realizar o vestibular este ano para

que, no próximo, tenha-se o câmpus avançado da Universidade Federal em

Governador Valadares. Ele deu essa garantia e pediu que a nossa Prefeita,

companheira Elisa Costa, tomasse providências para a aquisição de um terreno para

a construção de mais um câmpus da Universidade. O Presidente, os Ministros Patrus,

Hélio Costa, Márcio Fortes e Luiz Dulci estavam inaugurando o que é fato, o que é

realidade, diferentemente do que Aécio Neves e Anastasia estavam fazendo em

Montes Claros. Lá eles estavam inaugurando a terceira etapa do Luz para Todos, um

programa do governo federal. Isso era o que o Aécio e o Anastasia estavam fazendo

em Montes Claros. Não tinham de fazer isso; estavam consumindo o dinheiro público

e ainda tentando enganar a população com recursos alheios. A unidade de

tratamento de esgoto foi construída com recursos da Codevasf. A Copasa opera, mas

quem está financiando todo o saneamento é a Codevasf, porque o Presidente Lula

tem o compromisso de eliminar o lançamento de esgoto para revitalizar o São

Francisco. Isso está sendo feito com recurso federal. Líder Domingos Sávio, quero

perguntar a V. Exa. se essa assinatura do Governador Aécio não vale nada.
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Está aqui assinado o convênio da Aneel, da etapa do Luz para Todos. Quem o

assinou? Edson Lobão, Ministro de Minas e Energia; Aécio Neves da Cunha,

Governador do Estado; Djalma Bastos, Presidente da Cemig; e ainda José Maria

Macedo; Jerson Kelman, Diretor-Geral da Aneel; José Antônio Muniz, da Eletrobrás,

etc. Tenho cópia do convênio em que se afirma que os recursos do Estado - além de

esse ser um programa do governo federal - são da ordem de 11%. Isso está aqui no

convênio assinado pelo Governador. O governo do Estado é responsável por 11%.

Está aqui. Ou essa assinatura não vale nada? Posso passar uma cópia a V. Exa.

Vejam bem: Eletrobrás: subvenção - 40%; financiamento - 34%; Estado - 11%;

agente executor - 15%, que é a Cemig, mas que poderia ser outro, pois temos quatro

agentes executores no Estado, ou seja, a Cemig não é a única executora do Luz para

Todos. O convênio está aqui. É uma farsa. Isso, sim, é gastar dinheiro público. O

Governador está fazendo campanha extemporânea para o Anastasia e inaugurará um

programa do governo federal. Isso é uma vergonha. O convênio está aqui e posso

passar uma cópia para todos os colegas Deputados. Além disso, essa etapa só existe

porque o Bloco de Oposição, PT-PCdoB-PMDB, precisou paralisar os trabalhos desta

Casa, quando o governo, a pedido da Cemig, enviou um projeto pedindo a

autorização da Assembleia para essa empresa alterar seu objeto social. A Cemig, até

então, poderia entrar no campo de geração de energia, transmissão de energia,

distribuição e comercialização de energia, mas veio um projeto pedindo que ela

também entrasse na área de telecomunicação e informação. Nós, então, paralisamos

esse projeto, alegando que a Cemig não poderia entrar na área de telecomunicação e

informação enquanto não cumprisse o objetivo para o qual foi criada: a distribuição e

comercialização de energia. Fomos, então, chamados pelo Presidente da Cemig, que

assumiu um compromisso por escrito de licitar mais 75 mil pontos de ligação. Isso é

resultado da força do Bloco PT-PCdoB-PMDB, que forçou a empresa a licitar essa

nova etapa. Não fosse isso, não teria licitado. Vejam bem: a Cemig tinha feito uma

proposta para a Aneel no valor de quase R$20.000,00 para cada ponto de ligação, o

que é um absurdo. Fizemos então uma obstrução e, como havia outros projetos de

interesse do governo, ela teve de chegar a um entendimento com a Aneel e reduzir o

valor de sua proposta. Assim, ela conseguiu o entendimento e tomou as providências.
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Entretanto, o ano se encerrou, e ela ainda não tinha licitado. Depois pegarei a cópia

também desse contrato. Recebo tudo do PSDB, que está aqui. Também acolherei a

sugestão, após comunicar à Ministra Dilma Rousseff.

Na verdade, o PSDB, como já antecipou o companheiro Adelmo Carneiro Leão,

perdeu o rumo. Eles precisam, de fato, de uma bússola.

Qual é o rumo do Aécio? Ninguém sabe. O próprio PSDB não sabe que rumo

tomará o Aécio. Qual é o rumo do Serra, do Alckmin, do PSDB? Temos projeto

diferenciado para o Brasil e para Minas Gerais. Esse é o projeto que vem emplacando

no Brasil, fazendo a diferença em relação aos anos anteriores, sobretudo aos oito

anos de FHC. Pergunto ao Líder da Maioria: quantas universidades foram abertas no

governo FHC? Trabalharemos com números, não nos discursos nem nos falatórios.

Queremos números, dados. Quantas universidades federais foram abertas no

governo Fernando Henrique Cardoso? Desafio. Quantos Cefets foram abertos no

governo Fernando Henrique? Hoje são sete. V. Exa. sabe a diferença do governo

Lula porque, na cidade de V. Exa., em Divinópolis, há câmpus avançado da

Universidade Federal de São João del-Rei; há curso de Medicina hoje até em

Divinópolis. Hoje, em Ouro Branco, há o câmpus avançado da...

O Deputado Domingos Sávio - Permita-me aparte, Deputado.

O Deputado Padre João - V. Exa. está inscrito e terá 15 minutos.

O Deputado Domingos Sávio - É só para dizer que a universidade de São João que

foi aberta em Divinópolis foi viabilizada pelo Fernando Henrique.

O Deputado Padre João - O câmpus avançado de Divinópolis foi implementado

agora, no governo Lula, no ano passado, com o curso de Medicina, assim como cinco

cursos de engenharia em Paraopeba, Ouro Branco, Congonhas. Veja bem, 5 cursos,

50 alunos por sala, ou seja, cerca de 500 alunos por ano. Em quatro anos, serão 2 mil

alunos. É o que está ocorrendo também no Mucuri. São mais de 20 cursos, quase 30,

Deputado Alencar da Silveira Jr., contando o câmpus de Diamantina e o de Teófilo

Otôni. Só em Teófilo Otôni, são 8 cursos, o que corresponde a 800 alunos por ano.

Essa é a diferença, com doutores e mestres do País inteiro presentes lá. Queremos

ver os números. Creio que isso é o que incomoda e deixa o PSDB perder o rumo,

pois precisa muito mais do que GPS. Perdeu o rumo. Vejam bem, o risco Brasil no
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período do FHC foi de 2.700 pontos. Hoje está abaixo de 200 pontos; de quase 3 mil

pontos, hoje está abaixo de 200 pontos. Vejam sobre o salário mínimo. O Presidente

Lula tinha a meta de o salário mínimo chegar a US$100,00, porque, quando assumiu

o governo, o salário mínimo estava em US$78,00. Hoje o salário mínimo está em

US$243,00, com grande poder de compra. A dívida do FMI, que havia triplicado no

governo FHC - grande dívida -, hoje já não existe. Ao contrário, o Brasil emprestou

dinheiro para o FMI. Essa é a diferença que fez os tucanos perderem o rumo, não

terem oriente. Essa é a grande diferença.

É importante destacar ainda sobre o trabalho social. A questão de Juiz de Fora,

como bem esclareci, refere-se ao Reitor. Eu estava lá.

Ela fez uma referência, confundindo o nome do Reitor, quando lhe agradeceu o

empenho. Houve essa simples confusão. É muito triste ver o barulho que estão

fazendo com esse fato. Como o PSDB não tem conteúdo, faz de um equívoco tão

simples um barulhão desses e, ainda por cima, quer depreciar a nossa Ministra, uma

mulher competente. Hoje a Ministra Dilma coordena, na verdade, todas as Pastas. Os

Ministros, de uma certa forma, devem uma satisfação, precisam sempre de ter o

entendimento com a Pasta da Casa Civil. São todos coordenados pela Ministra Dilma

Rousseff, mineira, daqui. Teve a sua adolescência aqui. Só foi para o Rio Grande do

Sul para fazer a sua universidade, onde nasceu a sua vida política. Essa é a

diferença. Temos orgulho de ter uma mineira como a Ministra Dilma. Aliás, temos

muitos mineiros fazendo a diferença neste governo. Cito aqui o Ministro Patrus

Ananias, de Bocaiuva; o Dulci, de Santos Dumont. O Ministro Márcio Fortes também

teve a sua vida em Minas, aliás ele estava presente no evento. E há ainda o Ministro

das Comunicações, Hélio Costa. Então, muitos mineiros vêm fazendo a diferença no

governo Lula.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Padre João, ao ver essas

manifestações calorosas dos Deputados da Oposição ao governo Lula, que é

responsável pelos programas Bolsa-Família, Luz para Todos, Pronaf, ProUni, Reuni,

e pelas aberturas das escolas técnicas federais, vou repetir aqui, de maneira muito

respeitosa, que a sensação que tive, quando li o artigo do ex-Presidente Fernando

Henrique Cardoso, é que ele está com dor de cotovelo. Ele é um acadêmico, um
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intelectual renomado, mas, no seu governo, proibiu a escola técnica federal. No

governo Lula, o número de escolas técnicas federais superará o número de escolas

técnicas em toda a história do Brasil. Quando o Lula assumiu, havia 113 mil vagas

nas universidades federais. No último vestibular, tivemos 227 mil vagas. É dor de

cotovelo! Vamos comparar a Ministra Dilma, candidata do Presidente Lula, com o

José Serra, que alijou Minas Gerais da disputa. O PSDB tinha um candidato de

Minas, mas o PSDB de São Paulo passou por cima de todo o mundo, para garantir o

representante do Fernando Henrique. O Governador Aécio Neves foi vítima do

Fernando Henrique, que quis o seu real representante. O Governador queria o pós-

Lula; o Serra quer o retorno ao FHC. Então, o povo é que julgará: o FHC ou o Lula.

Quem é Lula, quem é ProUni, quem é Bolsa-Família, é Dilma. Obrigado.

O Deputado Padre João - Quantos milhões saíram da linha da pobreza e da

miséria? O que o governo do Estado fez de concreto, na verdade, para os Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri?

A realidade que incomoda e deixa, de fato, as pessoas sem rumo é a situação do

PSDB. O PT está bem. Somos gratos a vários partidos da base aliada, que vêm

ajudando o Presidente Lula e o povo brasileiro. Somos muito gratos ao José Alencar.

O governo brasileiro tem à frente dois homens que não tiveram a oportunidade de

fazer curso superior, nem o Lula nem o José Alencar.

José Alencar começou a trabalhar aos 14 anos, por isso não teve oportunidade de

fazer curso superior. Refiro-me a dois homens sensíveis que tiveram uma série de

iniciativas para mudar a realidade brasileira.

O que tivemos no tempo de governo do Dr. Fernando Henrique Cardoso foi

privatização. Isso aconteceu não só nas universidades e nos cursos técnicos, mas

também nas estradas e nas ferrovias. Aliás, as ferrovias foram doadas. Tudo foi

privatizado. Na verdade, a única coisa que Fernando Henrique conseguiu fazer foi

privatizar. Ele foi mestre nisso. Um verdadeiro doutor no assunto. Ainda bem que o

povo brasileiro acordou a tempo, senão hoje não teríamos mais o Banco do Brasil

nem a Caixa Econômica Federal, que está sendo executora do maior programa da

história do Brasil, o Minha Casa, Minha Vida. Ouvimos depoimentos de várias

pessoas que tiveram sua vida mudada. Estive com o Presidente Lula em Governador
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Valadares na inauguração das casas de um bairro, e presenciamos pessoas dizendo:

“Agora tenho dignidade, porque antes não tinha rua, não tinha calçamento, não tinha

rede de esgoto, não tinha nada. Hoje tenho a minha casa. Hoje sou gente”.

São depoimentos como esse que fazem a diferença e nos impulsiona a entrar na

política para implantar a verdadeira política e projetos aqui também em Minas Gerais.

Esse é o nosso desafio: implantar em Minas um projeto democrático e popular,

porque aqui em Minas o povo não tem vez, ou melhor, os pobres não têm vez.

Vejam bem, aqui há um governo para os ricos. Deputado Alencar da Silveira Jr.,

pegue a pauta do dia e confira a pauta de votação. Temos aqui três projetos em

votação: Projeto de Resolução nºs 2.416, 3.793 e 3.794. Todos com as seguintes

expressões: “ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

industrialização de máquinas e equipamentos pesados para indústria siderúrgica (...)”;

outro: “(...) para grande indústria de laticínios (...)”; e outro: “(...) tributação concedida

à indústria de revestimento em cerâmica (...)”. Ou seja, os grandes têm tributação

especial. Agora, para a agricultura familiar não há.

Desde o ano passado, quando tivemos aqui uma discussão em uma audiência

pública, houve um decreto para conceder redução de ICMS para os produtos da

agricultura familiar. Para os “grandes”, isso é concedido, mas para a agricultura

familiar, que é de 18%, 12%, 7%, que tem um decreto reduzindo para 3%, não se

efetivou. Ainda não houve a circular para as arrecadações de administrações

fazendárias no interior, garantindo a efetivação, para que cada entidade possa

usufruir também a redução do ICMS.

Antes de conceder aparte ao Deputado Carlos Gomes, quero cumprimentar o nosso

colega e companheiro Tilden e dizer-lhe que sempre respeitamos a trajetória de sua

vida. Saiba que você é sempre bem-vindo a esta Casa.

Neste momento concedo aparte ao Deputado Carlos Gomes e depois ao Deputado

Carlin Moura. Deputado Alencar da Silveira Jr., vou-lhe franquear também a palavra,

até mesmo para que possa nos ajudar a entrar em sintonia com o Ministro Luppi, um

grande Ministro que vem nos ajudando. O PDT vem fazendo um excelente trabalho

em nível nacional, fortalecendo um projeto. Solicito a V. Exa. também nos ajudar

como representante do PDT aqui em Minas Gerais, abraçando, assim, um projeto que
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seja de fato a favor do povo mineiro.

O Deputado Carlos Gomes (em aparte)* - Deputado Padre João, primeiramente

quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Saiba que V. Exa. tem sido um Líder

impecável.

Uma coincidência muito importante para nós, petistas: hoje comemoramos 30 anos

do partido, com muita história e realizações importantes neste país.

Deputado Padre João, antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo pelo

pronunciamento. V. Exa. tem sido um Líder impecável.

Hoje, uma coincidência muito importante para nós, petistas, é que estamos

comemorando 30 anos de partido, de muita história e realizações importantes neste

país. Com o nosso líder, Presidente Lula, e o Vice-Presidente, José Alencar, nosso

partido vem dando um exemplo para o nosso país.

Outro dia, ouvi do Reitor da Universidade de Viçosa, Luiz Cláudio Costa, que o que

foi feito em nosso país, nos últimos sete anos, na educação, eles não fizeram em 200

anos. Foi o Reitor Luiz Claúdio Costa, da nossa querida Universidade de Viçosa,

quem disse isso. Ontem, estivemos em Valadares e em Teófilo Otôni para a entrega

de 98 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. Também quero registrar que

estou vindo de uma reunião em Contagem, com a Prefeita Marília Campos, a

Presidente da Caixa, Maria Fernanda, e o Vice-Presidente, Édilo Ricardo Valadares,

em que se firmou o compromisso da entrega de 288 moradias dentro de 30 a 40 dias

ou, no máximo, em dois meses. Um registro importante é que essas moradias serão

destinadas às pessoas que ganham até três salários. Portanto, podemos dizer que o

Minha Casa, Minha Vida é um presente para os brasileiros que recebem até três

salários e que há muito tempo estavam esquecidos. Já os brasileiros que ganham de

cinco a dez salários mínimos sempre foram lembrados pela Caixa.

Praticamente todos os meses, haverá inaugurações dessas moradias. Aliás, na

semana que vem, a Prefeita Marília Campos assinará novo convênio. Há pouco,

houve um almoço com a participação de vários Municípios da região metropolitana,

entre eles Esmeraldas e Vespasiano. Representantes desses Municípios

encontraram-se para falar sobre a entrega de várias moradias voltadas para o público

de até três salários. Além disso, este Deputado também apresentou um projeto para
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dispensar os emolumentos, já que a lei federal assim o determina, faltando apenas

adequar a lei estadual para os que ganham salários mais baixos. Ou seja, o público

de até três salários fica totalmente dispensado de taxas e emolumentos cartoriais, o

de três a seis salários será dispensado em 90%, e o de seis a dez salários terá

dispensa de 80%.

Parabéns, Deputado Padre João, por esse pronunciamento. Não vou repetir a

comparação, mas os números não mentem. Temos o direito de comparar aquilo que

um governo faz com aquilo que o outro não fez. Estamos fazendo e ainda vamos

fazer muito mais. Parabéns, Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Agradeço a V. Exa. Concedo aparte ao Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Padre João, ter

oportunidade de acompanhar o Presidente Lula e a Ministra Dilma Rousseff nas

visitas que fazem aos diversos Municípios do nosso Estado e do País afora é

importante para ver a diferença que um governo faz na vida do povo. Ontem, em

Governador Valadares, tivemos a oportunidade de ver a Ministra Dilma Rousseff

anunciar o início do PAC 2, dando ênfase, especialmente nesse PAC, ao programa

Minha Casa, Minha Vida, além de entregar a unidade habitacional do Bairro

Palmeiras. A Ministra anunciou que é prioridade, dentro do PAC 2, a construção, só

aqui, em Minas Gerais, de 88 mil novas unidades do programa Minha Casa, Minha

Vida. Ela ainda anunciou, no PAC 2, a prioridade para o saneamento básico. Aliás,

saneamento básico que foi abandonado durante anos neste país e que hoje é

fundamental para melhorar a qualidade de vida e a qualidade da saúde pública.

A Ministra também anunciou que, só de investimentos federais, em Governador

Valadares, serão R$248.000.000,00 do PAC. O mais importante é que o Presidente

Lula determinou para 2010 o início das conversações para a implementação da

faculdade de Medicina por meio de uma universidade federal em Governador

Valadares. Especialmente, o Presidente Lula lembrou e convocou todas as

universidades federais para, junto com o povo de Governador Valadares, discutir um

projeto de desenvolvimento econômico para a cidade. O governo do PSDB nunca se

preocupou com isso.
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Em Teófilo Otôni, o Presidente Lula conseguiu traduzir muito bem a manifestação

legítima dos estudantes que lá estavam, dizendo que a coisa mais importante seria

ouvir aqueles estudantes, porque é aquela manifestação, são aqueles eleitores que

justamente votam no Lula, na esquerda, no PT, e sabem da importância da

democracia.

A Ministra Dilma deu um “show”. Recebeu diversos Prefeitos da região e mostrou a

recomposição das perdas financeiras para os Municípios, recuperando o caixa deles.

Diferentemente do que aconteceu em Montes Claros, como V. Exa. bem lembrou,

porque o governo, no passado, não queria a terceira etapa do Luz para Todos. E

ainda bem que o Governador voltou atrás e foi lá para inaugurar a terceira etapa do

programa Luz para Todos, uma proposta da nossa bancada.

Agora falta o Governador voltar atrás, ter juízo e pagar as emendas parlamentares

aprovadas no Orçamento, nesta Casa. Elas são importantes para os Municípios

continuarem suas obras. O Governador Aécio Neves, se quiser fazer um bem para o

Estado, deve pagar as emendas orçamentárias, e os Municípios ficarão muito

agradecidos com essa atitude.

O Deputado Padre João - Parabenizamos a Ministra Dilma por colocar Juiz de Fora

dentro de Governador Valadares por intermédio da universidade aberta; por colocar

Juiz de Fora dentro de Governador Valadares com câmpus avançados da UFJF.

Parabéns; e nossa gratidão à Ministra Dilma. Espero que os tucanos tenham rumo,

porque vejo que o acesso ao alimento, à educação, à moradia e à energia elétrica

deixou os tucanos de fato sem rumo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados e todos os que

nos acompanham aqui, na Casa do povo mineiro, ou que nos assistem pela TV

Asssembleia; nossa missão de representar o povo mineiro atribui-nos, no mínimo,

três pilares fundamentais.
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Temos o dever de legislar, porque esta é uma Casa Legislativa. Esse dever muito

nos honra e nos impõe uma responsabilidade ímpar. Temos o dever de fiscalizar,

acompanhar o que é de interesse do povo, o cumprimento das metas orçamentárias,

das missões e das obrigações do governo. Temos também o dever de representar o

nosso povo. E, no processo de representar, é fundamental que estejamos prontos

para o debate, para analisar cada palavra colocada e, até num gesto de respeito ao

cidadão que nos acompanha, ter a humildade de reconhecer acertos, como também a

coragem de apontar erros, ainda que os acertos sejam de adversários nossos ou que

os erros sejam da nossa parte. Isso é fundamental na democracia.

O que não cabe, não é saudável na democracia, é a meia verdade, as afirmações

dos que tentam jogar para a plateia e enganar a quem nos assiste ou aos que nos

acompanham aqui. Trata-se de um proselitismo barato de querer estabelecer

determinadas comparações que não fazem nenhum sentido, como se estivéssemos

parados no tempo. Isso como se comparar 1990 e 2010 fosse algo que se pudesse

fazer usando as mesmas referências, como se as realidades fossem idênticas em

uma tentativa de enganar as pessoas.

Eu quero fazer as minhas reflexões tomando determinados cuidados, porque é meu

dever trabalhar com a verdade, do contrário não estarei representando dignamente o

nosso povo aqui.

A primeira constatação que faço é que não cabe, em nome de qualquer ação

desenvolvimentista, rompermos com o princípio fundamental - que, não tenho dúvida,

une a todos nós - que é a defesa da democracia, da liberdade, do respeito aos

princípios mais elementares, para que ela exista de fato, e não como mero engodo.

Dizemos que vivemos em país democrático e livre, mas alguém começa a colocar-se

como dono deste país, começa a posicionar-se como se pequeno grupo ou parcela

estivesse acima do bem e do mal e acima das leis, como se estas fossem feitas em

tempo tenebroso, dos coronéis. As leis são para seus adversários. Já para os aliados,

tudo de bom. Será que essa é a democracia pela qual todos - PT, PSDB, Democratas

- lutamos? Os partidos que hoje compõem o cenário político brasileiro não divergem

nesse tema. A democracia é essencial, mas será que vivemos democracia plena?

Trago este debate, nesta tarde, para refletirmos sobre isso. Será que é democracia
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plena termos alguém comandando o País, com toda a estrutura na mão, decidindo

que alguém da sua equipe, pela sua vontade pessoal - não é do partido - será

Presidente da República? E esse alguém começa a usar toda a estrutura da máquina

pública, e pior, faz agora calendário atabalhoado, para que todos os dias vá a quatro,

cinco, seis lugares, inaugurando obras inacabadas, fazendo promessas, colocando

essa candidata na mídia 24 horas por dia, pois hoje a mídia não é interrompida,

porque há a internet e tudo mais. E ela, há poucos meses, era pessoa pouco

conhecida da população brasileira. Todas as pesquisas mostram isto: era pessoa

desconhecida, que tinha nível de aprovação pequeno. De repente, muito antes de

começar o processo eleitoral previsto por lei, alcança patamares de até 30% de

intenção de voto, segundo pesquisas. Será que não fez campanha, será que não agiu

contra a lei, será que não usou o dinheiro do povo brasileiro para interesse pessoal,

particular, partidário? Ou será que fez tudo isso e estamos aqui debatendo outros

aspectos, Juiz de Fora e Governador Valadares, e aplaudindo que seja feito isso.

Começo a perceber, aliás, que nós, que somos da Oposição, ficamos, de certa forma,

acuados. Começamos a entender o seguinte: o Governador José Serra, que, por

questão absolutamente normal e natural e até por ter disputado a Presidência da

República, há um ano tinha determinada intenção de voto e teve essa intenção

estabilizada, mas não se apresentou como candidato. Será que ele está errado? O

certo, respeitar a lei, é o errado no Brasil? É esta a democracia que construímos: para

quem está no poder, vale tudo; para os adversários, a lei, a proibição, o ataque, a

mentira covarde de dizer que o passado era caos, inferno, que o Brasil era horrível,

que ser governado por doutor é horrível. O bom é ser governado por alguém que não

tem curso superior? Pois até isso começam a insinuar, como se fosse verdade

absoluta. Nada contra o Lula não ter curso superior, mas será que começaremos a

insinuar isso aos nossos jovens, dizendo que curso superior e nada são a mesma

coisa? É esse o bom exemplo? É justo chegarmos aqui e pintarmos cenário de que

todas as melhorias ocorridas no Brasil a partir da virada do século são méritos de um

governo que assumiu como se tivesse encontrado terra arrasada? Aqui foi dito hoje,

por exemplo, que a privatização da Vale, o Proer, isso e aquilo foram vergonha. Mas

o que este governo fez em relação a isso em oito anos?
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E agora volta ao mesmo discurso, vai ao cidadão incauto, que está ali desavisado,

e diz: “Os tucanos são horríveis, são como os comunistas, devoram criancinhas, são

monstros, são do mal, são todos corruptos. Nós somos os santos, os bonzinhos, as

pessoas mais maravilhosas do mundo, e o mensalão não teve nada a ver conosco, o

Presidente nem sabia, não existe corrupção no nosso governo. Uso da máquina

pública? De jeito nenhum. Fomos nós que inventamos a estabilidade econômica no

Brasil”. Engodo, meias-verdades, desrespeito ao cidadão, uso da máquina pública

para fazer campanha eleitoral. São absurdos e absurdos. O Presidente do Supremo

disse que estão abusando, passando dos limites, mas não fez nada. Será por quê?

Onde está o Ministério Público Federal? Onde estão as atitudes duras em relação a

isso? Onde está nossa Igreja Católica, Padre João, que esteve ao nosso lado lutando

por democracia, combatendo as atrocidades do regime militar? Ela ficará calada

perante esse abuso, esse acinte, esse desplante em relação à democracia?

Alguém me disse que os Governadores estão apresentando seus pré-candidatos. É

claro, o Presidente deu o exemplo, puxou a fila. O governo federal institucionalizou o

vale-tudo. Por isso hoje o Deputado Marcus Pestana veio aqui, numa atitude séria. É

claro que fez provocação, talvez para gerar este resultado - e valeu a pena -, ao

entregar um GPS. A Ministra que vem aqui todo dia fazer campanha e dizer que é

mineira só se lembrou de que é mineira agora, depois que passou dos 50 - não sei

precisamente sua idade. Seguramente depois de ficar 50 anos sem vir a Minas,

começa a vir agora e dizer que é mineira. Chegou a Governador Valadares e

cumprimenta toda a população, dizendo que estava em Juiz de Fora. É provocação.

Isso é relativamente comum e aconteceu com muita gente. Abro parêntesis para dizer

que compreendemos que a Ministra cometa esse equívoco. (- Pausa.) Sessenta e

dois anos, segundo me diz, com muita propriedade, o Deputado Genaro, que

conhece bem a política de todo o Brasil. Quando estamos em campanha, às vezes

costumamos testemunhar algum candidato a Deputado que faz até cinco comícios

em um dia, em cidades diferentes, ou algum candidato a Prefeito que visita 10

bairros, no mesmo dia, trocar nomes. O ritmo de campanha está programado

simplesmente para levar mensagem rápida. É isso o que está acontecendo com a

Ministra Dilma. Ela foi a Governador Valadares para dar mensagem rápida, porque
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estava pensando em outra cidade, outra e outra. O tempo está correndo, e daqui a

alguns dias será exonerada do cargo. Então, precisa de aparecer ao máximo como a

mãe do Brasil, assim como o Presidente se posiciona como o dono do Brasil. Isso

realmente nos assusta.

Dizem que o PT fez tudo e o PSDB não fez nada. Isso não é verdade. Basta fazer

comparação entre o governo tucano do Governador Aécio Neves com os governos do

PMDB, do PT e do ex-Presidente Itamar Franco. Mas isso seria covardia. Dizem que

não, que o PT e o PMDB estão juntos. O governo Aécio Neves fez revolução em

Minas, sempre respeitou o ex-Presidente e ex-Governador Itamar Franco, ainda que

discordando de algumas de suas práticas. Sempre tivemos relação de respeito. O

Governador Aécio Neves não ficou destilando ódio e agressividade o tempo todo. O

PT não! O PT chegou à Presidência da República e começou a dizer o tempo todo:

“Nunca, na história deste país”. De fato, ocorreu muita coisa horrorosa no seu

governo, que nunca havia ocorrido na nossa história, como o mensalão horroroso.

Vieram com a conversa de que isso tinha a ver com o financiamento da campanha do

Eduardo Azeredo. Foi totalmente diferente. Uma campanha que teve problemas de

prestação de contas não se compara a um governo que, ao longo de quatro anos,

pagava propina todo dia para quem estava ali sendo comprado para ser aliado. Isso é

totalmente diferente do caixa dois de campanha.

Mas repetiram isso tanto, repetiram tanto essa mentira que conseguiram até

prejudicar a imagem de um homem sério, íntegro como o Senador Eduardo Azeredo,

ex-Governador, que teve problemas, sim, na prestação de contas de sua campanha.

Ele tinha até, como um dos elementos da coordenação, um Ministro do Presidente

Lula. Estão repetindo essas coisas para enganar o cidadão.

Volto a dizer, como representante do povo, que não posso fugir do debate. Vim aqui

debater, mas tenho números claros, concretos, objetivos, fatos históricos para

mostrar que não é esse mar de rosas, não é um governo que salvou o País, não está

tudo maravilhoso. Perguntem ao pessoal do Norte de Minas, que está sofrendo com a

mata seca sendo chamada de mata atlântica por um decreto do Presidente Lula. Vão

lá ver se eles estão felizes. Vão ver o sofrimento das prefeituras, que continuam com

o pires na mão, mendigando uma reforma tributária. O Presidente prometeu aos
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Prefeitos uma política tributária justa e não agiu. Vão ver o sofrimento da saúde,

quando acusam que o governo do Estado não aplica, mas o governo federal também

não aplica e não deixa votar a regulamentação da Emenda nº 29. Não deixa, não vota

e não quer votar. O Presidente da República não quer regulamentar, porque, quando

ele quer votar alguma coisa, ele tem maioria na Câmara. Mas ele não quer votar para

melhorar a saúde no Brasil. Evita tocar no assunto, gosta de falar sobre o Corinthians,

sobre bravatas, gosta é de fazer brincadeiras e de dizer que até dezembro ele faz o

que quiser. Ora, é o “chavismo” no Brasil? É um Presidente que faz o que quiser, só

porque tem uma popularidade alta? E ninguém tem coragem de vir até o microfone

para dizer: “Espere aí: o Presidente tem popularidade em alta, tem acertos, mas não

é o dono do Brasil”. O PT não pode achar que ficará eternamente no poder e

simplesmente dizer: “Somos os bons; o resto é todo ruim”. Vão ao interior ver os

lugares em que o PT governou para ver se são só acertos, se é essa maravilha; vão

ver os desastres que vêm sendo cometidos. Então, essa não é a realidade. Com

prazer, concedo aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Domingos Sávio, V. Exa. faz um

discurso histórico nesta tarde, aqui na Assembleia, porque V. Exa. expõe muito bem o

que está acontecendo no Brasil neste momento: a tentativa de um partido de separar,

de rachar o Brasil. Os bons são os que seguem essa ideia, os que não a seguem são

maus, não servem. V. Exa. expõe isso com muita clareza. Vemos o nosso País ser

rachado, dividido e não serem aceitos os que têm opinião contrária. São patrulhados,

perseguidos os que não aceitam essa tutela do Estado.

O PT é muito diferente do PSDB mesmo, porque, quando o Eduardo Azeredo e o

Pimenta da Veiga foram Prefeitos em Belo Horizonte - V. Exa. foi Prefeito em

Divinópolis -, tínhamos 15 Secretarias na Capital. Quando o Fernando Henrique

deixou o governo, eram 23 Ministérios. Agora são 39. Recentemente 31 Ministérios

assinaram o Programa Nacional de Direitos Humanos, um programa que afronta a

Declaração Universal dos Direitos Humanos; um programa que diz não poder haver

Bíblias, símbolos religiosos nas repartições públicas; um programa que vai contra o

art. 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que minha fé é livre,

posso manifestá-la; um programa que libera o aborto; um programa de direitos
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humanos que é contra a vida, que é contra uma criança nascer. Ora, como posso

retirar o direito de alguém nascer? Isso viola frontalmente a Declaração Universal dos

Direitos Humanos. Quem for contra o aborto não presta, é atrasado, progressista. Do

PT do Presidente Lula, é quem é a favor do aborto, é quem é contra um símbolo

religioso, um crucifixo, uma Bíblia em uma repartição pública, que devem ser

retirados. Esses são os bons. Nosso país está sendo dividido ao meio.

Esses outros entregaram o País. Quando entregaram todo o patrimônio da

Petrobras na Bolívia, estavam certos, o patrimônio tinha que ser entregue mesmo. Se

se trata da ditadura do Sr. Chávez, é aceitável.

O Deputado Domingos Sávio - Ahmadinejad foi recebido com honras, Deputado

João Leite, e acaba de mandar fuzilar 12 cidadãos, sob a acusação de que

protestaram contra ele. É esse o caminho em cuja direção podemos estar indo. Doze

fuzilados, porque protestaram contra ele!

O Deputado João Leite (em aparte) - Ahmadinejad, Presidente do terceiro país mais

perseguidor de cristãos católicos e de outras crenças, junto com a China e a Coreia

do Norte, é recebido com honras. Isso é inaceitável. Parece-me que V. Exa. pegou o

que o PT está perdendo, lamentavelmente. Tínhamos muita esperança nesse partido,

mas hoje ele está rachando nosso país ao meio. Não se engane, Deputado Domingos

Sávio, não é possível tirar de mim a minha crença, a minha fé. Lutarei por ela.

Ninguém entra na minha casa e tira a minha fé, a minha Bíblia. Ninguém entra em

meu gabinete e tira a minha Bíblia. Ninguém pode fazer isso. Isso aconteceu com os

judeus. Os nazistas mataram 6 milhões de judeus. Não vamos aceitar isso. Eles

conseguirão rachar este país ao meio, como V. Exa. alerta muito bem da tribuna,

nesta tarde. Parabéns por esse discurso importante que V. Exa. realiza da tribuna da

Assembleia Legislativa nesta tarde.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço. Antes de conceder um aparte ao prezado

Gustavo Valadares, quero frisar mais um pouco o alerta que o Deputado João Leite

faz também neste momento. Volto a lembrar que vim falar sobre democracia, para

chamar esse debate que tentam colocar como um ringue, uma disputa entre um

governo num determinado momento da história mundial, do contexto mundial, do

contexto da economia. Pretendem fazer comparações superficiais e enganosas,
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tentando passar a ideia de que um é o santo, o bom, e o outro é o mau, o desastre,

numa atitude de desrespeito, primeiramente porque não se fundamentam na verdade.

Aí coloco alguns dados que constituem a verdade absoluta. O Deputado João Leite

se refere a essa suposta nova edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

essa suposta aprovação de um Código dos Direitos Humanos para o Brasil, sem

debater, sem discutir. Vem o governo do PT tentar implantar um país democrático sob

a forma de decreto autocrático, autoritário, para dizer se você pode ou não ter uma

Bíblia, se regulamenta ou não o aborto no Brasil, enfim, uma série de convicções que

não condizem com a alma do povo brasileiro. A nossa natureza é voltada para a

liberdade. Tancredo já dizia que o outro nome de Minas é liberdade. De acordo com a

nossa história, todas as razões pelas quais estamos na vida pública - nós, homens e

mulheres de bem, não deste ou daquele partido - existem porque acreditamos na

liberdade, na democracia.

Fui fundador do PT e digo sempre, com muita tranquilidade, que evoluí para o

PSDB logo na sua fundação. Com três anos de fundação do PT, desencantei-me,

porque percebi, lá dentro, uma doutrina marxista, uma tentativa de implantar o

comunismo com sofismas, como se fosse um grupo democrático, mas sempre

insistindo em práticas marxistas, uma tentativa de implantar processos comunistas.

Agora ouvimos dizer que mata seca é mata atlântica; vemos um decreto querer

regulamentar aborto, liberdade religiosa, uma série de coisas, numa atitude

autocrática. Vemos, por exemplo, um decreto, no que trata de questões de direitos

humanos, querer dar garantias à turma dos sem-terra, que anda invadindo e

destruindo plantações. Incluíram um artigo dizendo que as invasões que se

realizarem não poderão ser objeto de liminar pelo Judiciário. Ele cerceia o Judiciário,

que não pode fazer reintegração de posse, ou seja, o direito de propriedade privada

no Brasil é tirado por decreto. E o povo brasileiro parece estar anestesiado quanto a

isso.

O Deputado Lafayette de Andrada - Em afronta à Constituição.

O Deputado Domingos Sávio - Parece que o Brasil agora tem um dono e, como não

tem coragem de dizer que quer implantar o comunismo no Brasil, o “chavismo” ou a

estrutura do Irã, coloca seus asseclas para fazer isso. Coloca uma candidata que, de
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repente, é transformada na mãe disso e daquilo, mas não abre o coração para dizer

qual é a sua ideologia. Será que é esse o caminho que nos é reservado? Insisto

nessa tese.

Com prazer, passo a palavra ao Deputado Gustavo Valadares, a quem já havia feito

referência, meu querido parceiro, amigo, filho do nosso querido, eterno craque e

grande líder político Ziza Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Gostaria, Deputado Domingos Sávio,

de parabenizá-lo pelo belíssimo pronunciamento e pelo aparte ao Deputado João

Leite. Mas, mais do que isso, gostaria de parabenizar também o Deputado Marcus

Pestana, que, de forma brilhante, deixou claro aqui que aquilo que é louvado aos

quatro cantos, neste governo, é obra não deste governo, mas de outro. A estabilidade

econômica, o crescimento da economia e da geração de emprego, tudo é fruto do

trabalho de pessoas responsáveis, que há mais de 10 anos - há cerca de 15 anos -,

pegaram este país em condição de quase insolvência e, de forma responsável e

corajosa, mudaram o nosso rumo. Se hoje temos uma economia pujante, que será,

sem dúvida alguma, nos próximos 10 anos - aliás já o é, mas será ainda mais - uma

das maiores economias mundiais, isso se deve ao trabalho desenvolvido pelo ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso e sua equipe, pelo PSDB e antigo PFL, hoje

DEM, na época do seu governo. Se hoje temos essa geração de emprego - estamos

batendo recorde de geração de emprego - isso se deve à base construída no governo

Fernando Henrique Cardoso. Se hoje temos as maiores empresas mundiais, como a

Vale, empresa referência para todo o mundo, é porque houve um Presidente que teve

a coragem de desafiar, de quebrar um paradigma e de mostrar que era muito melhor

ter a Vale privatizada, criando e gerando muito mais empregos, do que tê-la dirigida

por uma minoria. Tudo que temos de bom neste governo não foi feito por ele. O que

faz o Sr. Presidente? O que faz o Presidente Lula? Faz viagens, demagogias e

populismo e afronta e ultrapassa os limites da legislação eleitoral. É isso o que faz o

Presidente Lula nos quatro cantos deste país. Vejam os senhores - aliás, isso foi

muito bem dito pelo Deputado Domingos Sávio: o Presidente Lula cria agora uma

candidata que se lembrou de ser mineira há cerca de um, dois meses. Faço um

desafio aqui, Deputado Domingos Sávio: vamos colocar a Ministra Dilma em qualquer
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cidade do nosso Estado e pedir a ela que se encontre conosco no Pirulito da Praça

Sete. Ela não conseguirá chegar, pois não conhece Minas, não conhece o nosso

povo, não conhece a realidade do Norte de Minas, do Jequitinhonha, não conhece o

Triângulo Mineiro, não sabe o que é o Centro-Oeste, não sabe o que é viver na

Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 5 milhões de habitantes, sem

investimento em transporte público eficiente.

A Ministra Dilma, senhoras e senhores, não deixa que venham verbas para o metrô,

maior sonho de todo belo-horizontino. Essa é a candidata criada por um Presidente

que só faz populismo e só sabe fazer demagogia por meio de discursos populistas.

Portanto, parabenizo V. Exa. e o Deputado Marcus Pestana, que, de forma brilhante,

deixaram clara a situação para a população do nosso Estado. E isso ficará mais claro

ainda durante a campanha para as eleições, que começará em julho. Se enfrentamos

bem essa crise que passou, isso não se deve às demagogias e ao populismo do

Presidente Lula, mas, sim, à coragem e à responsabilidade do PSDB, do DEM e dos

seus parceiros. Parabéns a V. Exa. por seu pronunciamento.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço e, antes de passar a palavra ao colega

Deputado Lafayette de Andrada, gostaria de dizer que, em relação a coisas que

foram ditas, fui testemunha muito próxima de algumas e sei que não correspondem à

verdade. Por exemplo, foi dito que o Presidente Fernando Henrique não criou

universidades nem lhes deu nenhum apoio e que proibiu a criação de Cefets. Lembro,

porém, que o Cefet de Divinópolis foi criado no governo dele. A Universidade Federal

de São João, que começou como um sonho de Tancredo e se materializou ainda com

Aécio como Deputado Federal, foi federalizada ainda como faculdade no governo

Sarney, e o governo Fernando Henrique a tornou universidade federal. Além disso, foi

justamente a partir dessa universidade, criada no governo Fernando Henrique, que o

Presidente Lula implantou o câmpus de Divinópolis. Portanto, essa universidade está

ligada a uma universidade criada pelo Presidente Fernando Henrique. Esse exemplo

mostra claramente que ninguém pode dizer que fez tudo sozinho. O processo tem

uma sequência. Da mesma forma, a estabilidade econômica começou com o

Presidente Itamar, e o Fernando Henrique, que era Ministro, deu sequência ao

processo; depois, como Presidente, implantou o programa, estabilizou a economia e
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o PT colheu os frutos. Agora, fica aí dizendo que herdou uma herança maldita.

Tenho apenas 1 minuto, mas, com prazer, passo a palavra ao Deputado Lafayette

de Andrada, para fecharmos esse ciclo, deixando claro que nós, do PSDB, temos

convicção de que a democracia é um bem de que não abriremos mão.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Agradeço o aparte ao Deputado

Domingos Sávio, que tem apenas 1 minuto para concluir suas palavras. Não posso

me estender, mas quero parabenizá-lo e dizer que foi um discurso esclarecedor.

Como me restam apenas 30 segundos, queria apenas lembrar que a Ministra Dilma,

de dois meses para cá, tem gostado de dizer que é mineira. Essa é a reflexão que

quero trazer aqui: adotamos o local que desejamos. Não nascemos onde queremos.

Ninguém escolhe onde quer nascer. Ela, por acaso, nasceu em Minas, acredito até

que em Belo Horizonte - possivelmente, na sua certidão de nascimento está Minas

Gerais, Belo Horizonte -, mas essa não foi a terra que ela escolheu para viver e fazer

sua militância política nem é a terra de seu coração. Ela apenas se lembrou de Minas

Gerais agora, nos últimos meses, porque virou candidata à Presidência da República.

Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio. Parabéns por seu discurso esclarecedor,

monumental, grandioso nesta tarde, na Assembleia Legislativa.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço a meu prezado colega Deputado Weliton

Prado, Presidente nesta reunião. Em poucos segundos quero concluir. Entendo que

tivemos uma tarde extremamente rica em termos de debate, que não se extingue

nem se exaure aqui. Espero podermos continuá-lo, mas precisamos entrar em um

momento em que ele aponte para o futuro. Precisamos estabelecer como queremos o

Brasil de 2011 em diante. É claro que é hora de levar muito em conta o “como fazer”,

o “como governar”, as práticas de governo, o jeito de governar. Aí, espero que, na

próxima reunião, já possamos entrar em um debate sobre o que podemos fazer para

melhorar o Brasil para o futuro. Não vamos ficar aqui tentando lavar roupa suja, fazer

comparações entre Lula e Fernando Henrique. Agora, precisamos saber o caminho

para o futuro. Não tenho dúvida de que, liderados por homens como Aécio Neves,

encontraremos um futuro melhor para Minas Gerais e para o Brasil. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz
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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 - Meu caro Presidente, Deputado Weliton Prado, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, parece-me que o clima mudou um pouquinho. A

Assembleia estava morna, tudo muito calmo. De repente, a visita do Presidente Lula

a Governador Valadares e a Teófilo Otôni esquentou o ambiente.

Gostaria neste momento de fazer duas reflexões. Não vou entrar nesse debate,

creio que ainda está muito cedo para fazê-lo e que houve uma antecipação indevida

do debate sucessório. Vejo que, às vezes, quando a paixão toma conta de nosso

coração, analisamos as coisas de forma equivocada, perde-se a perspectiva histórica.

Tenho participação na política brasileira há mais de 35 anos, conheci os vários lados

das moedas, vários governos, compartilhei e participei de muitos governos federais e

estaduais, e sei muito bem que nenhuma prosperidade se gera da noite para o dia.

Prosperidade é construída numa sequência administrativa, e, se formos fazer uma

recapitulação honesta, vamos pegar a iniciativa do Collor de Mello, com a abertura

dos portos; buscar a internacionalização da economia; a globalização da Bolsa de

Valores; a transformação e a modernização das indústrias brasileiras. Depois

chegaremos no Itamar, que conseguiu fazer a moeda forte, o real, por meio da URV.

Viemos com o Fernando Henrique criando o Bolsa-Família, o Bolsa-Escola, o Vale-

Gás, nas primeiras ações sociais; e vimos aparecer no Brasil este fenômeno político

que se chama Presidente Lula.

Várias vezes aqui, já destaquei, de forma bastante clara, que não se pode e não se

deve discutir sobre o Presidente Lula. Lula é um grande ídolo, Lula tem revestimento

de “teflon”, nada pega nele, assim como tentar reduzir a imagem do Governador

Aécio Neves, especialmente aqui.

Ouvi alguns colegas falando do pouco trabalho desenvolvido pelo Estado na minha

região. E eu, no meu gabinete, escutando aquilo, via como às vezes a paixão tolhe o

raciocínio da gente e nos impede de ver com clareza as coisas que estão realmente

acontecendo. O meu partido, PMDB, tem dado suporte ao governo Lula, e os êxitos

do seu segundo mandato, com certeza, devem-se, em parte, ao suporte dado pelo
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PMDB, com seus vários Ministros. Aqui temos procurado ficar distantes dessa

disputa, tentando mostrar que muito mais vale discutir o pós-Lula e o pós-Aécio que

nos imiscuirmos nessa discussão mesquinha e pequena de quem foi melhor: Lula ou

FHC. Daqui a alguns dias, Lula será passado. Fernando Henrique já é passado. No

final de março, princípio de abril, Anastasia será Governador, Aécio não será mais o

Governador do Estado, e nós estamos aqui a discutir coisas e a fazer insinuações

que desmerecem o valor dos homens públicos. Quem tem mais autoridade moral

para falar, por exemplo, sobre o governo Collor que o primeiro Deputado que rompeu

com ele, e que fui eu, quando Deputado Federal? No entanto, nunca alguém me viu

aqui comentar os aspectos que me fizeram romper com o Presidente da República.

Foi passado, acabou.

Entendo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que não se pode cometer essa injustiça

com o Governador Aécio Neves.

Não houve na história de Minas Gerais um Governador que investisse tanto, tão

profundamente em ações sociais e obras como o Governador Aécio Neves fez com o

Nordeste do Estado, os Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do São Mateus. Antes

dele, é preciso lembrar que devemos muito a Newton Cardoso, que também foi um

grande Governador para aquela região, mas Aécio Neves foi um pouquinho mais

além. Determinou que para cada R$1,00 aplicado em qualquer região de Minas

Gerais fossem aplicados R$2,00 nos Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do São

Mateus, e cumpriu.

Então, é injusto dizer que não se fez nada, especialmente para mim, que nasci lá,

que passei toda a minha vida lá, que construí toda a minha carreira política lá. Nunca

pulei para outra região. Nunca fui para outra área do Estado. Conheço cada vila, cada

cidade, cada estrada daquela região. Conheço as pessoas, a história, a geografia, a

geomorfologia e até o mapeamento geológico da região. Conheço-a profundamente.

Posso dizer, meu caro Presidente, que o debate político é necessário. Comentar

quem foi melhor, quem é melhor é necessário, mas não seria mais interessante se

nos preocupássemos um pouquinho mais sobre o que acontecerá a partir de 2011? O

que faremos? Não teremos mais Lula. Precisamos encontrar alguém que seja tão

competente e talvez até tão querido como o Presidente Lula para governar o nosso
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país. Precisamos ter uma sucessão em Minas Gerais com paz e com tranquilidade,

seguindo o mesmo ritmo administrativo que vem sendo tomado pela atual

administração.

Tenho queixas contra o atual governo estadual? Tenho. Tenho sido relegado, na

minha região, a despeito de toda dedicação que tenho dado a este governo, para

atendimento a pessoas, a terceiros que nunca tiveram qualquer ligação com a região.

Mas isso não fere em nada o meu desejo de continuar participando.

Gosto do debate. O Tilden me conhece desde que éramos focas no “Diário do

Comércio”. Adoro o debate. Acho que ele é absolutamente necessário, mas gostaria

que, nos próximos debates, mantivéssemos uma certa elegância de reconhecer os

feitos dos que vieram antes de nós, de ressaltar e destacar os valores dos que hoje

nos governam. Não há necessidade de denegrir a reputação, de baixar o nível para

conseguir ter uma disputa eleitoral lá na frente. Acho, aliás, que estamos vivendo um

momento muito interessante no Brasil. São poucos os candidatos. Deveríamos ter

mais candidatos a Presidente da República. Deveríamos ter mais candidatos a

Governador do Estado. A multifacetação da sociedade exigiria que colocássemos

mais opiniões no ar, que discutíssemos outras opções, outras formas de governar,

outras formas de dirigir o Estado, outra forma de encarar a Nação brasileira.

O Brasil, apesar de tudo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, está absolutamente

condenado ao sucesso. Não podemos ser os arautos da miséria e da desgraça. O

Brasil está condenado a ser, nos próximos 10, 20 anos, uma das três maiores e mais

importantes nações deste planeta. Por que nós mesmos vamos denegrir a reputação

das nossas lideranças? Por que nós mesmos temos de reduzir o tamanho dos nossos

homens públicos? Será que isso é interessante para a vida pública? Quem entende

um pouquinho da história sabe muito bem que isso é perigoso, muito perigoso. Sugiro

aos companheiros que, a partir de hoje, façamos um debate político, sim. Não há

como voltar atrás.

Agora não há saída. A questão sucessória foi colocada de forma clara em todas as

emissoras de rádio e televisão, em todos os jornais, bem como nas assembleias, ruas

e táxis. O processo começou, mas por que deixaremos baixar o nível? Por que não

poderemos discutir isso em um nível um pouco mais elevado? Afinal, o Brasil precisa
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que tenhamos equilíbrio. A classe política, em um momento como este em que a

paixão começa a dominar, não pode deixar que a meia-verdade se coloque acima da

verdade, porque ela é dez vezes pior do que uma mentira - tem o simulacro da

verdade, mas é uma mentira.

Sr. Presidente, minha preocupação é que todos nós da Assembleia de Minas não

permitamos que nossas preocupações e posições pessoais, com relação à sucessão

estadual ou brasileira, permitam que escondamos a verdade do nosso povo. Afinal,

Minas Gerais vai bem e tem crescido mais do que os outros Estados brasileiros. O

Brasil também vai muito bem e será a grande nação da próxima década. Há valores

do Presidente da República e do Governador do Estado, por isso não há necessidade

de denegrirmos sua reputação para ressaltar as qualidades de um ou de outro.

Portanto, ao final deste debate, coloco minha preocupação em podermos ter um

discurso um pouco mais edificante e construtivo. Aliás, quem me ouviu falar ao longo

da minha vida política e me ouve hoje toma até um susto por me ver tão ponderado.

Na verdade, já fui um pouco exagerado, porém entendo que hoje o Brasil está numa

situação muito boa. O Presidente Lula, com todas as críticas aos erros cometidos e

todos os problemas que tivemos, está conseguindo levar o País para um processo de

desenvolvimento acelerado. Minas Gerais cresceu mais do que o Brasil; então, por

que nós mineiros vamos começar a brigar, falando que Lula é melhor do que Aécio?

O que tem a ver um Governador com um Presidente ou se o Presidente é melhor do

que o Governador? Essa comparação entre o governo estadual e o federal parece-

me uma fuga. Gostaria de ressaltar que temos de discutir aqui o que acontecerá

depois: que tipo de governo estadual e federal queremos em 2011?

Conseguimos neste País algo fenomenal: impedir um plebiscito que certamente

daria um terceiro mandato ao Presidente Lula. Se mandássemos pesquisar junto ao

povo, Lula teria o terceiro mandato. No entanto, nós conseguimos evitar isso. Talvez

não sejamos autores dessa façanha. Talvez a história brasileira, ou mesmo a

autolimitação colocada pelo próprio Presidente e seus companheiros, ou até a força

política das demais lideranças estaduais tenham propiciado ao Brasil não assistir a

um episódio que envergonha toda a América, como o proporcionado por Hugo

Chávez, na Venezuela.
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Sr. Presidente, estamos aqui, quase como moderador, para pedir aos

companheiros que façamos um debate sim, que levantemos as questões e que não

deixemos de participar do processo, pois ele está deflagrado. A campanha eleitoral

está nas ruas e já tomou conta do País. Não há como fazer o processo voltar atrás.

No entanto, é necessário termos o equilíbrio necessário, pois o povo brasileiro

merece de todos nós um pouco mais de carinho e de respeito. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Gostaria de registrar a presença, em Plenário, do ex-Embaixador

do Brasil em Cuba e ex-Deputado Tilden Santiago, que muito nos honra com sua

presença.

Encerramento

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

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

Deputados para a especial de amanhã, dia 11, às 9 horas, nos termos do edital de

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

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Hely

Tarqüínio, Doutor Viana, Domingos Sávio, Neider Moreira e Doutor Ronaldo.

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 matéria constante na pauta, discutir e votar proposições

e ouvir o Sr. Roberto Porto Fonseca sobre o atendimento à saúde do servidor e as
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propostas e metas do Ipsemg para o ano de 2010; a seguir, comunica o recebimento

de correspondência do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG),

convidando para o coquetel de confraternização de fim de ano no dia 18/12/2009. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.531/2009, em turno único

(Deputado Ruy Muniz); 2.935/2008, no 2º turno (Deputado Doutor Rinaldo);

2.868/2008, no 2º turno, e 4.044/2009, em turno único (Deputado Fahim Sawan); e

4.053/2009, em turno único (Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, dos Projetos de Lei

nºs 3.885/2009, em turno único (Deputado Carlos Pimenta), 2.935/2008, no 2º turno

(Deputado Doutor Rinaldo), sendo esse parecer pela aprovação na forma do vencido

no 1º turno; e 3.803/2009, no 1º turno: (Deputado Ruy Muniz). 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 5.149 a 5.151, 5.160, 5.177, 5.179, 5.188 e

5.189/2009. A seguir, é submetido a discussão e votação, sendo aprovado, o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.782/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. É submetido a votação e aprovado requerimento do Deputado Fahim

Sawan em que solicita seja realizado debate público em conjunto com a Comissão de

Saúde, para tratar da Proposta de Emenda à Constituição nº 56/2009. É rejeitado

requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta da Comissão com a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, com o intuito de debater o crescente aumento do número de clientes da

Unimed e a paridade de leitos disponíveis, bem como a capacidade de atendimento

dos médicos credenciados por esse plano de saúde. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Sr. Roberto Porto Fonseca, Diretor de

Saúde do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, que é

convidado a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
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Doutor Viana, 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, conforme consta nas

notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares e do convidado, convoca os membros da Comissão para

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

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Célio Moreira - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A

ARBITRAGEM, EM 16/12/2009

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Neider Moreira e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater tema

atinente à Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Reinaldo Ximenes

Carneiro, 2º-Vice-Presidente do TJMG; Onofre Junqueira Júnior, Arbitralista e Diretor

Técnico da CCC Consultoria e Assessoria; Jairo José Isaac, advogado; Alexandre

Magno de Moura, Superintendente da Câmara de Mediação e Arbitragem de Minas

Gerais e membro do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem -

Conima -; e a Sra. Tatiana de Oliveira Gonçalves, Secretária-Geral da Câmara de

Arbitragem do Brasil - Camarb -, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Lafayette de Andrada, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Nesse momento,

registra-se a presença do Deputado Alencar da Silveira Jr. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do



____________________________________________________________________________
483

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Neider Moreira em que solicita sejam convidados representantes do

Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado, para discorrerem

sobre a efetivação de compromisso arbitral e inclusão de cláusula compromissória

nos contratos estipulados pela administração pública; e do Deputado Alencar da

Silveira Jr. em que solicita sejam convidadas as pessoas que menciona, para

participarem de reunião da Comissão, em caráter permanente. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira - Ademir Lucas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.437, EM

17/12/2009

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Ronaldo,

André Quintão, Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Doutor

Ronaldo, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da

primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A seguir, determina a distribuição das

cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Tiago Ulisses

para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o

Deputado Lafayette de Andrada e para Vice-Presidente o Deputado Tiago Ulisses,

ambos com 4 votos. O Presidente “ad hoc” empossa o Presidente eleito, Deputado

Lafayette de Andrada, que, ao assumir a direção dos trabalhos, empossa o Vice-

Presidente, Deputado Tiago Ulisses, e avoca a si a relatoria da matéria. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa

que a próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - André Quintão - Tiago Ulisses.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2009

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Jayro Lessa, Braulio Braz (substituindo o Deputado Zé Maia, por

indicação da Liderança do BSD) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Juarez

Távora, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Ronaldo Magalhães. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. Suspende-se a reunião. Às 16h38min são reabertos os trabalhos com a

presença dos Deputados Jayro Lessa, Lafayette de Andrada, André Quintão e Délio

Malheiros (substituindo o Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do

BPS). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei Complementar nº 55/2009, na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs

1 a 3, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Lafayette de

Andrada). O Projeto de Lei Complementar nº 57/2009 é retirado de pauta por

determinação do Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús Filho - Antônio

Júlio - Lafayette de Andrada.
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ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/12/2009

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, que é dada por aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que

a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a

presença de autoridades e participantes, os quais fazem uso da palavra, conforme

consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião extraordinária, com a finalidade de discutir e votar proposições da

Comissão, a realizar-se em 10/2/2010, às 14 horas, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Carlos Mosconi.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/2/2010

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A

seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de

Belo Horizonte, informando que essa Prefeitura realizou nos dias 13 e 14/11/2009 a

4ª Conferência Nacional das Cidades, etapa municipal preparatória para as

conferências estadual e nacional a serem realizadas, respectivamente, em abril e

maio de 2010, e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
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mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Almeida Melo, Presidente do Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE-MG -, e Evaristo Soares Moreira Júnior,

Promotor de Justiça (18/12/2009); e da Sra. Elaine Noronha Nassif, Procuradora-

Chefe da 3ª Região do Ministério do Trabalho, e dos Srs. João Marcelo Guimarães de

Abreu, Secretário Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves, e Leonardo Vinhas

Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de Varginha (16/1/2010). 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 5.230, 5.231, 5.307, 5.308 e 5.313/2009.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Wander Borges em que solicita seja realizada audiência

pública em Pedro Leopoldo com a finalidade de debater as obras de saneamento

básico e de drenagem pluvial realizadas nesse Município. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Carlin Moura.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/2/2010

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Sebastião Costa e Ademir Lucas (substituindo o Deputado

Ronaldo Magalhães por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Célio Moreira. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr.

Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, publicado no “Diário
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do Legislativo” de 16/1/2010. 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. Neste momento, é aprovado requerimento do Deputado

Sebastião Costa solicitando a inversão da ordem do dia para que o Projeto de Lei nº

2.439/2008 seja apreciado em último lugar nesta fase. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucinalidade e

legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.100, 3.654 e 4.020/2009, os dois

últimos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves, os dois últimos

em virtude de redistribuição); 3.417/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 3.449/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). São convertidos em diligência à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o Projeto de

Lei nº 3.992/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); e à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag - o Projeto de Lei nº 4.036/2009 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº 2.439/2008 é retirado de pauta a

requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 4.007 e 4.076/2009 (relator:

Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 4.079/2009 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); e 4.082/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento em que se

solicita seja baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 4.099/2009. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Delvito Alves - Sebastião Costa -

Lafayette de Andrada.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/2/2010

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 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 3.855/2009 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.336 e 5.346/2010.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.905, 3.917, 3.942, 3.943, 3.948

e 3.954/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - André Quintão - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/2/2010

Às 17h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Padre João, Sebastião Costa e Lafayette de Andrada

(substituindo o Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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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 3.987/2009, este em

virtude de redistribuição, 4.148, 4.149, 4.162, 4.169, 4.172, 4.177, 4.193 e 4.195/2010

(Deputado Gilberto Abramo); 4.026/2009, este em virtude de redistribuição, 4.140,

4.144, 4.145, 4.151, 4.152, 4.155, 4.163, 4.164, 4.166, 4.176 e 4.191/2010 (Deputado

Sebastião Costa); 2.755/2008, este em virtude de redistribuição, 4.136, 4.139, 4.142,

4.154, 4.159, 4.173, 4.184, 4.186 e 4.190/2010 (Deputado Delvito Alves); 3.991/2009,

este em virtude de redistribuição, 4.137, 4.150, 4.153, 4.160, 4.165, 4.167, 4.171,

4.175, 4.182, 4.185 e 4.194/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.012/2009, este em virtude

de redistribuição, 4.138, 4.156, 4.168, 4.170, 4.174, 4.179, 4.183, 4.187 e 4.188/2010

(Deputado Padre João); e 4.135, 4.141, 4.143, 4.146, 4.147, 4.178, 4.180, 4.181 e

4.192/2010 (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. Registra-se, nesse momento, a presença do

Deputado Antônio Júlio. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Delvito

Alves, que conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.142/2010 com a Emenda nº 1, o Presidente defere o

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 extraordinária em 11/2/2010, às 10 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2010.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas - Gustavo Valadares - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.941/2009
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Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por

finalidade instituir a Semana da Promoção da Higiene no Estado.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos dos

arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 3.941/2009 pretende instituir a Semana da Promoção da

Higiene no Estado, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de

dezembro, quando serão promovidas atividades educativas de conscientização e

orientação da população para a importância da higiene.

É opinião corrente que a promoção da higiene é de importância vital para a

prevenção de enfermidades e a consequente melhoria da qualidade de vida.

Higiene é um conjunto de conhecimentos e técnicas para evitar doenças infecciosas

utilizando desinfecção, esterilização e outros métodos de limpeza com o objetivo de

conservar e fortificar a saúde. Em sentido amplo, compreende todos os hábitos e

condutas que nos auxiliam a prevenir doenças e a manter a saúde e o bem-estar,

inclusive o coletivo.

As mudanças dos hábitos de higiene no processo evolutivo da humanidade são um

dos fatores mais significativos para o alcance de maior longevidade e qualidade de

vida. Estudos epidemiológicos têm demonstrado que as medidas de maior impacto na

promoção da saúde de uma população estão relacionados à melhoria dos padrões de

higiene e nutrição.

No último ano, vimos crescer a preocupação com o aumento dos padrões de

higiene, sobretudo em decorrência da gripe Influenza A, causada pelo vírus H1N1. O

medo da epidemia fez com que muita gente retomasse um hábito que deveria ser

natural: lavar as mãos com frequência. O álcool em forma de gel foi adotado por

empresas, escolas e restaurantes como forma de proteção contra a doença, e a

higiene tornou-se a principal preocupação da população.
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Contudo, temos de reconhecer que a mudança do comportamento higiênico

humano é um processo longo e difícil. Sem dúvida, programas de promoção da

higiene geridos de forma sistemática podem atingir melhorias no comportamento

diário e, consequentemente, redução de contágio, evitando-se muitas doenças

infectocontagiosas. Nesse contexto, a conscientização da sociedade e a

disseminação de novas metodologias têm papel fundamental.

Diante dessas considerações, consideramos meritória e oportuna a pretensão da

proposição em exame. O poder público pode e deve colaborar com a promoção de

atividades voltadas à melhoria dos padrões higiênicos da população.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.941/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz, relator - Doutor Rinaldo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.059/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Antônio Júlio, objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Três Barras – ACTB-FM –, com sede

no Município de Fortuna de Minas.

A proposição 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 a matéria, com base

no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.059/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Três Barras – ACTB-FM –, com sede no Município de

Fortuna de Minas, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1986, que tem como

finalidade principal o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e a

defesa e promoção das atividades econômicas, sociais e culturais da comunidade

local.
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Para atingir seus objetivos programáticos, procura realizar projetos de inclusão

social, de reconhecido interesse público; zela pelos conceitos da ética e da cidadania;

e busca constituir valiosa parceria com o poder público, de forma a atualizar suas

diretrizes de trabalho.

Pela importância de suas atividades para a comunidade de Fortuna de Minas,

julgamos ser oportuno conceder o título de utilidade pública à ACTB-FM.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.059/2009.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.056/2009

Comissão de Cultura

Relatório

O Projeto de Lei nº 3.056/2009 “estabelece normas para a preservação e para a

promoção do patrimômio cultural associado ao transporte ferroviário no Estado de

Minas Gerais, altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a

política cultural do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de

1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências”.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a esta Comissão, para receber parecer para o 1º turno, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objeto a preservação e a promoção do

patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário no Estado.

O patrimônio cultural ferroviário pode ser classificado, por sua natureza, como

material ou imaterial. No primeiro caso, é identificado principalmente por meio das

edificações, trilhos, pontes, viadutos, túneis e locomotivas. É composto também por

outros bens de grande valor histórico e cultural, como mapas, registros de tráfego,

plantas e fotografias.
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O patrimônio ferroviário imaterial, por sua vez, refere-se a um sentimento de

orgulho, de pertencimento à modernidade, resultante da engenhosidade e técnica

para a implantação de ferrovias no País, que exigiu a superação de obstáculos

naturais e resultou na rápida comunicação entre centros urbanos e áreas distantes.

Também diz respeito à nostalgia em relação a um tempo em que o transporte não era

apenas um veículo facilitador do ir e vir, mas um meio de sociabilidade e interação.

A ferrovia surgiu na Inglaterra, no início do século XIX, e foi implantada rapidamente

em todo o mundo. Em geral, nos países periféricos, as ferrovias tinham pequena

extensão e ligavam regiões produtoras - agrícolas ou mineradoras - a um porto

exportador. Essa foi a configuração ferroviária dos países sul-americanos, africanos e

asiáticos, que tiveram as suas redes implantadas por empresas europeias,

especialmente as inglesas.

A primeira ferrovia brasileira, iniciativa do Barão de Mauá em 1854, ligava o Porto

de Mauá à Serra da Estrela, no Estado do Rio de Janeiro. No ano seguinte, o governo

imperial criou a Companhia de Estrada de Ferro D. Pedro II, para a construção da

primeira seção de uma estrada de ferro que ambicionava criar uma “espinha dorsal"

entre o Rio de Janeiro e Belém do Pará, com conexões para todas as regiões do

Brasil por meio de ramais. Após a Proclamação da República, em 1889, a Estrada de

Ferro D. Pedro II teve seu nome alterado para Estrada de Ferro Central do Brasil.

Ressalte-se que o nome Central do Brasil hoje só existe na estação final da Supervia,

no Rio de Janeiro. Incentivada pelo movimento republicano, a implantação de

ferrovias ampliou-se nas décadas de 1920 e 1930 e estendeu-se até meados do

século XX, quando diminuíram consideravelmente os investimentos de manutenção e

modernização da estrutura ferroviária brasileira em razão do desenvolvimento das

rodovias.

Em relação aos capitais que financiaram o sistema ferroviário brasileiro, houve

historicamente uma alternância entre a iniciativa privada e o setor público. A

implantação, no século XIX, se deu com recursos privados; a primeira estatização

ocorreu com a República; no início do século XX, o transporte ferroviário voltou aos

concessionários privados; foi mais uma vez estatizada nos anos 1950 por Getúlio

Vargas, por meio da Lei nº 3.115, de 16/3/57, que autorizou a criação da Rede



____________________________________________________________________________
494

Ferroviária Federal S.A. - RFFSA -, e, finalmente, retornou ao setor privado com os

leilões da Bolsa do Rio de Janeiro, nos anos 1990.

Com exceção de trechos suburbanos do Rio de Janeiro e de São Paulo, a malha

ferroviária encontra-se hoje dividida entre as empresas MRS Logística – que controla

os trechos de bitola larga - e a Ferrovia Centro-Atlântica - responsável pelos trechos

de bitola métrica, além de outros subdivididos a partir do complexo original da Estrada

de Ferro Central do Brasil.

De acordo com especialistas, ocorreram alguns avanços no sistema ferroviário após

a privatização, com a utilização de locomotivas mais potentes, controle de tráfego

mais eficiente e seguro e retomada da produção de equipamentos ferroviários,

sobretudo vagões. Por outro lado, alegam que os índices de acidentes ferroviários

nunca foram tão altos no País. Além disso, a depredação de vários edifícios e

equipamentos ferroviários centenários expõe o descaso em relação ao patrimônio

ferroviário, tanto aquele sob responsabilidade das concessionárias, quanto aquele

sob a responsabilidade estatal.

O Ministério Público federal promoveu, em 2006, ação civil pública em face do

Instituto Histórico e Artístico Nacional - Iphan -, da RFFSA e da União, tendo em vista

a celebração de comodatos e até mesmo alienações de bens de valor cultural entre a

RFFSA e Municípios ou organizações da sociedade civil, sem a devida avaliação e

anuência dos órgãos de patrimônio. Citam diversos relatos de dispersão e

deterioração de acervos museológicos em território mineiro, entre os quais se inclui o

do Museu Ferroviário de Minas Gerais, objeto de ação civil pública cautelar interposta

pelo Ministério Público estadual, com pedido de busca e apreensão dos bens do

referido Museu. O Ministério Público federal requereu que os bens do Museu

Ferroviário ficassem sob a custódia do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

Por conseguinte, medidas de proteção a esse patrimônio já não podem ser adiadas.

Para tanto, o governo federal editou algumas normas jurídicas, com o objetivo de

preservar os bens culturais que constituem parte do acervo da antiga RFFSA. A Lei

Federal nº 11.483, de 31/5/2007, que dispõe sobre a revitalização do setor ferroviário,

determina que caberá ao Iphan receber, administrar e salvaguardar os bens móveis e



____________________________________________________________________________
495

imóveis de valor histórico, artístico e cultural oriundos da extinta RFFSA. Determina

ainda que, para tais fins, poderão ser construídos ou restaurados museus, bibliotecas,

arquivos e outros equipamentos culturais, mesmo com recursos da Lei Federal de

Incentivo à Cultura.

O Decreto Federal nº 6.018, de 22/1/2007, que regulamenta a Medida Provisória

353, de 22/1/2007, convertida na já citada Lei Federal nº 11.483, de 2007, dispõe

sobre o término do processo de liquidação e a extinção da RFFSA, determinando que

durante o inventário serão transferidos ao Iphan os bens móveis de valor artístico,

histórico e cultural oriundos da empresa extinta, bem como os convênios firmados

com entidades públicas e privadas para a administração de museus ferroviários e

outros bens culturais.

Tendo em vista a titularidade dos bens da RFFSA, medidas legais para a proteção

de seu patrimônio estão no âmbito da competência da União. No que tange ao

Estado, diversas ações complementares podem ser efetivadas, em especial por meio

de convênios e articulações interinstitucionais; no entanto, tais ações são adstritas à

esfera de atuação exclusiva do Poder Executivo.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, corrige

algumas impropriedades detectadas no projeto original; no entanto, o art. 1º do

Substitutivo, que acrescenta artigo à Lei nº 11.726, de 30/12/94 - que dispõe sobre a

política cultural do Estado -, restringe as possíveis ações de salvaguarda do

patrimônio ferroviário no Estado à manutenção de museu. Entendemos que a

diversidade do patrimônio ferroviário - material e imaterial - existente em Minas Gerais

permite uma grande amplitude de ações, além da manutenção de museus. Por

conseguinte, apresentamos a Emenda nº 1, de maneira a abarcar essa diversidade

na redação proposta.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.056/2009 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresentamos.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
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“Art. 1º - O art. 6º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994 fica acrescido do

seguinte inciso VI:

“Art. 6º - (...)

VI - a salvaguarda do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário.”.”.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Juninho Araújo, relator - André Quintão - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.142/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 495, de 20/1/2010, o Projeto de Lei nº 4.142/2010 altera a Lei

Delegada nº 126, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cumpre informar que o projeto tramita em regime de urgência, atendendo à

solicitação do Governador do Estado contida na Mensagem nº 477, de 6/2/2010,

encaminhada a esta Casa.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição de lei em exame propõe a criação do Núcleo Gestor da Cidade

Administrativa na estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão – Seplag –, criando, para tanto, a Coordenadoria de Inovação e Otimização

e a Coordenadoria de Operação, vinculadas ao Núcleo. O objetivo da criação de tal

estrutura é garantir a gestão da Cidade Administrativa do Governo do Estado, que

será a nova sede administrativa do governo.

Em face da criação do Núcleo Gestor da Cidade Administrativa, o projeto propõe a

criação do cargo de provimento em comissão de Gestor da Cidade Administrativa e



____________________________________________________________________________
497

de 84 unidades de DAD-unitário, que passam a compor os quadros do Grupo de

Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo, e de 46

unidades de Gratificação Temporária Estratégica – GTE – unitário, de que tratam a

Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007, todos destinados à Seplag. Propõe, também, a

alteração dos anexos da referida lei delegada, que se mostra necessária em

decorrência da alteração dos DADs e das GTEs, que representarão, nos termos do

relatório anexo ao projeto, a criação de 14 cargos em comissão e 14 GTEs.

Primeiramente, é importante observar que, no que toca aos aspectos jurídicos,

sobre os quais cabe a esta Comissão se manifestar, não encontramos óbices à

tramitação da matéria. As alterações propostas são cabíveis na Lei Delegada nº 126,

de 2007, que trata da estrutura da Seplag. Quanto à observância da regra de

iniciativa, não resta dúvida sobre o seu cumprimento, uma vez que o art. 66 da Carta

mineira, ao dispor sobre as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado,

confere a ele a competência privativa para tratar da criação de cargo e função

públicos da administração direta bem como de sua remuneração e da criação,

estruturação e extinção de Secretaria de Estado, nos termos das alíneas “b” e “e” do

referido artigo.

Quanto à observância dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal,

Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, informamos que acompanha o projeto de lei

em análise a estimativa de gastos com a criação dos cargos bem como a declaração

de que o projeto está em “conformidade com os limites de despesa de pessoal

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”. Esses dados serão, no momento

oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Notamos, todavia, uma impropriedade em termos de técnica legislativa no art. 3º do

projeto, o que pode dar margem a dupla interpretação jurídica. O referido dispositivo

confere ao Gestor da Cidade Administrativa a mesma sistemática remuneratória do

Subsecretário de Estado. O termo “sistemática remuneratória” não quer dizer

propriamente remuneração. Portanto, propomos seja dada nova redação ao

dispositivo, para torná-lo mais claro. Assim, propomos a Emenda nº 1, para

aperfeiçoar a redação do referido dispositivo.

Conclusão
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Pelas razões expostas concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.142/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – Fica criado o cargo de provimento em comissão de Gestor da Cidade

Administrativa.

Parágrafo único – Para fins de valor e sistemática de remuneração, direitos e

vantagens, o cargo de Gestor da Cidade Administrativa equipara-se ao de

Subsecretário de Estado.”.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2010.

Chico Uejo, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Gustavo Valadares -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/2/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Domingos Sávio notificando o falecimento do Sr. Paulo Paulinelli de

Carvalho, ocorrido em 5/2/2010, em Luz. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Dalmi Lopes

Cançado, ocorrido em 31/1/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Jairo Pinto de

Oliveira, ocorrido em 5/2/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Domingos Sávio notificando o falecimento do Sr. Sebastião Salvador

Coquinho Ribeiro, ocorrido em 9/2/2010, em Oliveira. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/2/2010

Presidência dos Deputados João Leite, Carlin Moura e André Quintão

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.217 a 4.226/2010 - Requerimentos nºs 5.436 a

5.456/2010 - Requerimento da Deputada Cecília Ferramenta - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira

e dos Deputados Gil Pereira, Luiz Humberto Carneiro e Carlos Mosconi - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin Moura, Carlos Gomes, Domingos Sávio,

Eros Biondini e André Quintão - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência

- Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento da Deputada

Cecília Ferramenta; aprovação - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;

deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado

Padre João; deferimento; discurso do Deputado André Quintão - Requerimento do

Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider

Moreira - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -
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Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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 Gustavo Corrêa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

OFÍCIOS

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.693/2009, da Comissão Especial da  Execução das Penas no

Estado.

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

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

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

Do Sr. Luis André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de

Pessoas da Agência Nacional de Águas, informando a celebração de termo aditivo ao

convênio que menciona, firmado entre essa Agência, o Instituto Mineiro de Gestão

das Águas e o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

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

Do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da Secretaria

Executiva do Ministério da Cultura, informando a liberação dos recursos financeiros

que menciona em favor da Associação Pró-Cultura Palácio das Artes. (- À Comissão

de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Da Sra. Mônica Hussni Messetti, Presidenta da Câmara Municipal de Rio Claro,

encaminhando cópia do Requerimento nº 4.249/2009, aprovado pelo Plenário dessa

Câmara. (- À Comissão Especial do Pré-Sal.)

Do Sr. José Santana Emerick, Presidente da Câmara Municipal de Martins Soares,

informando a composição da Mesa Diretora dessa Câmara, eleita para o exercício de

2010.

Do Sr. Alcides Antônio da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Paineiras,

informando a composição da Mesa Diretora dessa Câmara, eleita para o exercício de

2010.

Do Sr. Luiz Alberto da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro da

Fortaleza, informando a composição da Mesa Diretora dessa Câmara, eleita para o

exercício de 2010.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.418/2009, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.992/2009, da

Comissão de Transporte.

Do Sr. Gilson de Souza, Superintendente Regional do Incra no Estado (7),

encaminhando cópias de termos aditivos aos convênios celebrados entre esse

Instituto e 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. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado (3),

prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 4.870, 5.222 e 5.224/2009,

da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas

Socioeducativas, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.103/2009, da

Comissão de Segurança Pública.

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 n° 4.597/2009, do Deputad o Weliton Prado.
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Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.760/2009, da Comissão de

Educação.

Do Sr. Cássio Antônio Ferreira Soares, Chefe de Gabinete do Secretário de Defesa

Social, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.460/2009, da

Comissão Extraordinária de Enfrentamento à Aids.

Da Sra. Júnia Cristina França Santos Egídio, Coordenadora-Geral de Convênios do

Ministério do Turismo, informando a liberação dos recursos financeiros que menciona,

relativos a convênio celebrado entre esse Ministério e a Secretaria de Turismo. (- 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. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da

Ciência e Tecnologia, encaminhando cópia de termo de convênio firmado entre esse

Ministério e o Instituto Brasileiro de Administração. (- 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 da S. da Silva, Coordenadora Convênios do Ministério

Desenvolvimento Agrário (2), encaminhando cópia de termo de convênio celebrado

entre esse Ministério e a Epamig, bem como de termo aditivo de prorrogação de

ofício a convênio celebrado entre esse Ministério e 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. Sônia Maria Gandra Silva, Gerente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às parcelas dos

contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB - Seção Minas Gerais,

agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa, em atenção a

requerimento do Deputado Duarte Bechir, por sua eleição para Presidente da

instituição mencionada.

Da Sra. Viviane Couto Alves Cantisano, Secretária Judiciária da Promotoria de
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Justiça de Defesa do Consumidor, do Ministério Público do Estado, encaminhando

cópia da Recomendação nº 10/2009, da mesma Promotoria, sobre plano de ação de

segurança com vistas à retenção de torcida visitante após o término de partidas

esportivas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. José Ramos Zago, Presidente da Associação do Circuito Turístico da

Canastra, e outros, solicitando que, no novo processo licitatório para a administração

do Grande Hotel de Araxá, sejam levados em conta os avanços conquistados pelo

Grupo Ouro Minas Hoteis e Resorts, a fim de que permaneça na condução do

empreendimento. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Roberto Simões, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do

Estado de Minas Gerais - Faemg -, solicitando intercessão desta Casa a fim de que o

Decreto Federal nº 7.037/2009 seja retirado do ordenamento jurídico. (- À Comissão

de Política Agropecuária.)

Do Sr. Vicente Nogueira, Presidente da Federação Pan-Americana do Leite,

convidando para a solenidade de abertura do 11º Congresso Pan-Americano do

Leite, em 22/3/2010.

Do Sr. Rodrigo Dalcin Rodrigues, Presidente da Fundação Escola Superior de

Direito Tributário - Fesdt -, solicitando apoio desta Casa para a divulgação do II

Direito Tributário em Questão - Concurso de Monografias da Fesdt.

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 4.217/2010

Declara de utilidade pública o Grupo de Amigos Santo Antônio - Gasa -, com sede

no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Amigos Santo Antônio -

Gasa -, com Sede no Município de Mariana.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Jayro Lessa

Justificação: O Grupo de Amigos Santo Antônio - Gasa -, com sede no Município de

Mariana, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial, que desenvolve

ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da comunidade local. Atua no

combate à fome e à pobreza em Mariana, além de realizar projetos para o seu

desenvolvimento intelectual e cultural, entre outros, prestando, assim, serviços de

reconhecido interesse público.

Em pleno e regular funcionamento desde 28/9/2001, a entidade cumpre todos os

requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.218/2010

Dispõe sobre o serviço de bloqueio de identificação de chamada oferecido pelas

empresas de telefonia celular no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigadas as empresas operadoras de telefonia celular a desativar

definitivamente o serviço de bloqueio de identificação de chamada.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Juninho Araújo

Justificação: A tecnologia, especialmente na área de telefonia celular, tem

avançado a largos passos nos últimos tempos. É óbvio que ela tem facilitado em

vários aspectos a vida do homem moderno, das empresas e do cidadão em geral. No

entanto, entre os vários aspectos desse avanço tecnológico, atentamos para o fato de

que especificamente um tem causado transtornos: o bloqueio de identificação de
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chamada. Esse serviço prestado pelas empresas de telefonia celular tem facilitado a

ação de bandidos nas cadeias, trotes de mau gosto, além da ação de pessoas

desocupadas que ligam e desligam incessantemente, perturbando a paz alheia, entre

outras atitudes que influenciam a segurança e bem-estar de toda a sociedade.

Houve há pouco tempo relato de um episódio de trote através de chamada não

identificada de celular para o Fórum de Ipatinga/MG, em que foi avisado que haveria

uma bomba instalada naquele local e todos tiveram que evacuar o prédio às pressas.

O telefonema não passou de um trote, e a pessoa não pôde ser identificada.

Quanto à constitucionalidade desta iniciativa, tem-se que o projeto não invade a

competência federal, pois trata de matéria de segurança pública e não propriamente

sobre telefonia, portanto é de competência da justiça estadual. Importante ressaltar

que esta proposta visa, entre outros aspectos, combater a ocorrência desses trotes,

além de prevenir e dificultar as ações criminosas, ou ao menos desencorajá-las.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação desse

importante projeto de lei.

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

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.219/2010

Denomina Prefeito Aveny Ribeiro Rocha a rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Prefeito Aveny Ribeiro Rocha a Rodovia AMG-900,

código 3215, que liga o Município de Serranópolis de Minas ao Município de

Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Pai do atual Prefeito Municipal de Serranópolis de Minas, Aveny

Ribeiro Rocha foi Vereador em Porteirinha, representando o então Distrito de

Serranópolis na Câmara Municipal. Após a emancipação, pela qual foi um dos

principais batalhadores, Aveny Ribeiro Rocha foi eleito, em 1996, o primeiro Prefeito
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do Município de Serranópolis de Minas, falecendo durante o exercício do mandato.

Durante a sua gestão, reformou totalmente a praça da cidade, doou loteamento para

a construção de casas destinadas a pessoas carentes e construiu escola na

Comunidade do Touro, até hoje um dos melhores estabelecimentos de ensino do

Município.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.220/2010

Institui o auxílio-adoção para o servidor público estadual que acolher criança ou

adolescente sob tutela, guarda ou adoção, nas condições que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o auxílio-adoção para o servidor público estadual ativo ou

inativo que acolher criança ou adolescente cujos pais forem desconhecidos, falecidos

ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, como tutor nomeado

pelo Juiz, nos termos do termos do art. 1.734 do Código Civil, guardião ou adotante,

nas condições especificadas nesta lei e com a estrita observância das regras e dos

princípios contidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Constituição Federal.

Art. 2º – Para os fins do disposto nesta lei, compreende-se servidor público a

pessoa física que presta serviço civil ou militar ao Estado e às entidades da

administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga

pelos cofres públicos, ainda que por tempo determinado.

Art. 3º – Atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei, o auxílio-adoção será pago

mensalmente ao servidor nos seguintes valores:

I - um salário mínimo por acolhimento de cada criança de cinco a doze anos;

II - dois salários mínimos por acolhimento de cada criança ou adolescente de doze

até dezoito anos;

III - três salários mínimos por acolhimento de cada criança ou adolescente portador

de necessidades especiais, do vírus HIV ou de outras doenças de natureza grave ou

maligna que requeiram tratamento específico e cuidados especiais permanentes;

IV - um salário mínimo por criança até quatro anos, exclusivamente no caso de
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acolhimento de grupo de irmãos;

§ 1º - Considera-se portador de necessidades especiais, para os fins desta lei, o

acolhido incapacitado por anomalia de natureza mental, física ou psíquica, impeditiva

do desempenho das atividades da vida diária, sem o auxílio de terceiros.

§ 2º - O valor do auxílio-adoção, para cada beneficiário, será atualizado à medida

que o acolhido mudar de faixa etária, nos termos previstos neste artigo.

Art. 4º – O auxílio-adoção perdurará até que a criança ou adolescente complete

dezoito anos.

§ 1º - No caso de acolhimento de criança ou adolescente incluído no critério do

inciso III do art. 3º, o auxílio-adoção somente se extinguirá por morte do acolhido.

§ 2º - O falecimento da criança ou do adolescente acolhido deverá ser comunicado

ao órgão competente pelo beneficiário do auxílio-adoção até dez dias após a

ocorrência do fato.

§ 3º - O descumprimento do disposto no § 2º sujeitará o infrator às penalidades

administrativas, civis e penais cabíveis ao caso.

Art. 5º – Para beneficiar-se desta lei, o servidor público estadual deverá comprovar

a nomeação da tutela, nos termos do art. 1.734 do Código Civil, a guarda ou a

adoção, por documento oficial expedido por autoridade competente do Poder

Judiciário.

Parágrafo único - O benefício será pago somente enquanto perdurar a guarda por

tempo determinado ou a tutela.

Art. 6º – O auxílio-adoção será suspenso diante de simples denúncias de:

I - atos de violência e maus tratos, negligência, abandono material ou moral do

acolhido;

II - exploração ou abuso sexual, ainda que praticado por qualquer outro membro da

família substituta;

III - exploração do trabalho infantil;

IV - alcoolismo ou uso de substâncias entorpecentes pelo beneficiário;

V - conduta do beneficiário incompatível com a maternidade ou a paternidade

responsável.

§ 1º - Suspenso o benefício, o Poder Judiciário e as demais autoridades
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competentes de defesa dos direitos da criança e do adolescente deverão ser

cientificados da medida e dos motivos que a fundamentaram, para a averiguação da

veracidade da denúncia e as medidas cabíveis.

§ 2º - O benefício poderá ser retomado pelo servidor se apresentar provas

inequívocas da insubsistência das denúncias apresentadas.

§ 3º - Sendo comprovada a veracidade das denúncias por autoridade competente, o

benefício será cancelado.

Art. 7º – O pagamento do auxílio será cancelado nas seguintes hipóteses:

I - revogação ou modificação da decisão de guarda, destituindo-se o guardião;

II - transferência da criança ou do adolescente a terceiros, ou sua reposição em

regime de abrigo, pela família substituta, em entidade de atendimento;

III - falecimento da criança ou do adolescente acolhido.

Art. 8º – A autoridade competente para conceder o auxílio informará o Poder

Judiciário sobre a concessão do benefício e requererá ao juízo que concedeu a tutela,

a guarda ou a adoção em favor do servidor que eventuais ocorrências de fatos

modificativos da situação jurídica dos acolhidos sejam formalmente comunicadas

àquele órgão, para fins de suspensão ou cancelamento do benefício.

Art. 9º – No caso de falecimento do beneficiário, o auxílio-adoção poderá ser pago

provisoriamente pelo Estado à pessoa física que estiver na posse de fato da criança

ou do adolescente, desde que promova, no prazo de trinta dias, a regularização

judicial da guarda, da tutela ou da adoção.

Art. 10 – O regulamento do Poder Executivo complementará as condições e formas

de concessão e cancelamento do auxílio-adoção e fixará competência para

acompanhamento e controle do cumprimento desta lei.

Art. 11 – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento vigente e

suplementadas, se necessário.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois tem por objetivo instituir
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no Estado de Minas Gerais o auxílio-adoção a ser pago aos servidores que

acolherem criança ou adolescente cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que

tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, como tutores nomeados pelo

Juiz, nos termos do termos do art. 1.734 do Código Civil, guardiães ou adotantes.

A ideia é incentivar a adoção de crianças acima de cinco anos, de portadores de

necessidades especiais e de doenças graves, como o HIV e também grupos de

irmãos.

Tem sido divulgado pela mídia, em virtude da edição da nova Lei da Adoção (Lei nº

12.010, de 2009), em agosto deste ano, que existe no País grande número de

crianças e adolescentes aguardando a sua colocação em famílias substitutas. Muitas,

no entanto, não se encaixam nas características físicas e idades preferidas pelos

inscritos nos cadastros de pretendentes à adoção e acabam vivendo por longo

período em abrigos.

Para tentar minimizar esse problema, a nova lei da adoção estabeleceu a

obrigatoriedade de participação dos postulantes à adoção em programa oferecido

pela Justiça da Infância e da Juventude para preparação psicológica, orientação e

estímulo à adoção inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes com

necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.

O art. 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a redação dada pela nova

Lei da Adoção dispõe que “o poder público estimulará, por meio de assistência

jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de

criança ou adolescente afastado do convívio familiar”.

Acrescente-se que no Estado do Rio de Janeiro está em vigor, desde 8/12/2000, a

Lei nº 3.499, que cria o Programa Um Lar para Mim e institui o auxílio-adoção para o

servidor público estadual que acolher criança ou adolescente órfão ou abandonado.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.221/2010

Dá denominação à Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1º - Fica denominada Superintendência Regional de Ensino Heloisa Veloso dos

Anjos Sarmento a Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Ana Maria Resende

Justificativa: O projeto de lei em tela tem por finalidade dar a denominação de

Heloisa Veloso dos Anjos Sarmento à Superintendência Regional de Ensino de

Montes Claros.

Heloisa Veloso dos Anjos Sarmento nasceu em 27/3/19, em Montes Claros, e

faleceu em 29/5/2002.

Dedicou toda a sua vida a ensinar e a se aperfeiçoar, fazendo novos cursos.

Formada em Administração e Orientação Educacional, atuou, nos seu 50 anos de

trabalho, em vários setores da educação: foi professora de 1º e 2º graus e de nível

superior; orientadora educacional; diretora; inspetora; coordenadora de programas de

educação na Área Mineira da Sudene e Delegada Regional de Ensino.

Foi, ainda, membro da Academia Montesclarense de Letras; membro das Amigas

da Cultura; integrante do grupo que planejou e instalou a Faculdade de Filosofia de

Montes Claros, marco inicial da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes

-, tendo sido agraciada, pelo governo de Minas, com a Medalha da Inconfidência.

Diante dessas considerações e pelos relevantes serviços prestados com dedicação,

dinamismo e inteligência na área da educação , conto com o apoio dos nobres

Deputados para que seu nome e sua memória sejam preservados por meio da

homenagem que se lhe pretende prestar por meio 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 4.222/2010

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

utilidade pública das unidades dos consórcios intermunicipais de saúde localizadas

em Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

obras e a utilidade pública das unidades dos consórcios intermunicipais de saúde

localizadas em Minas Gerais.

Parágrafo único - A declaração de utilidade pública de cada consórcio

intermunicipal de saúde, unidade autônoma e dotada de personalidade jurídica

própria, se fará por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: Os consórcios intermunicipais de saúde permitem racionalizar o uso

dos recursos, como equipamentos, recursos humanos e instalações hospitalares,

evitando ociosidade do equipamento público para atendimento à saúde.

O processo de municipalização da saúde tem requerido maior atuação do poder

local, cabendo aos Municípios o planejamento e a gestão do atendimento à saúde;

entretanto, o poder público municipal enfrenta dificuldades que, muitas vezes, não

podem ser resolvidas com a ação de uma prefeitura isoladamente. O Sistema Único

de Saúde - SUS -, criado em 1988, promove a autonomia dos Municípios na gestão

da saúde; porém, como não há verbas fixas destinadas ao SUS, os repasses

dependem do fluxo de caixa do Ministério, o que dificulta o planejamento das ações.

Além disso, o SUS paga principalmente por serviços prestados.

Como os grandes centros urbanos geralmente têm mais equipamentos de

atendimento à saúde, pacientes do interior são enviados aos centros urbanos, que

recebem o respectivo pagamento, inibindo o destino de recursos para os pequenos

Municípios. O atendimento especializado necessita de investimentos que seriam

muito vultosos para uma prefeitura, sendo, na maioria das vezes, o equipamento

subutilizado. Por exemplo, não é razoável que um Município de 20 mil habitantes

invista num centro cirúrgico altamente especializado em cardiologia. Problemas dessa

ordem podem ser resolvidos pela união dos Municípios em um sistema de consórcio,

no qual eles atuam conjuntamente no atendimento à saúde da população.

Por tais razões, conto com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei,
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que propõe o justo reconhecimento pela atuação conjunta, responsável e inteligente

dos gestores municipais, através dos consórcios intermunicipais de saúde em Minas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.223/2010

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

utilidade pública das unidades das Santas Casas de Misericórdia localizadas em

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

obras e a utilidade pública das unidades das Santas Casas de Misericórdia

localizadas em Minas Gerais.

Parágrafo único - A declaração de utilidade pública de cada Santa Casa de

Misericórdia, unidade autônoma e dotada de personalidade jurídica própria, se fará

por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: As Santas Casas de Misericórdia desde a sua fundação, logo após o

descobrimento do Brasil, tem como missão acolher e cuidar dos mais carentes.

Oferecem uma grande e completa rede de serviços: educandários para receber e

cuidar das crianças, tratamento médico nas diversas especialidades e serviços

funerários.

A sua trajetória se confunde com a própria história do Brasil, tendo a entidade

participação em muitos episódios marcantes da vida nacional, especialmente em

Minas Gerais.

Muitos foram os provedores e benfeitores, homens de grande destaque na

sociedade. Ao longo dos séculos, a Santas Casas receberam visitas de Chefes de

Estado, políticos e religiosos, um reconhecimento ao trabalho dedicado em benefício

dos mais necessitados.

O quadro médico das Santas Casas em nosso Estado é dos mais respeitados, e as
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enfermarias são dirigidas por profissionais renomados, que prestam um serviço de

grande valor à população, com muita dedicação e competência.

Por tais razões, conto com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei,

que propõe o justo reconhecimento dos fundamentos éticos e das obras sociais das

Santas Casas em Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.224/2010

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Boa Esperança, com

sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Boa

Esperança, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública o Centro

Comunitário Rural de Boa Esperança, com sede no Município de Formiga. O Centro

Comunitário é uma associação de fins não econômicos, com duração por tempo

indeterminado, que tem como finalidades prestar assistência social a grupos

vulneráveis, combatendo a fome e a pobreza; promover a integração de seus

beneficiários no mercado de trabalho; proteger a saúde da família e o meio ambiente

e desenvolver atividades culturais e recreativas.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.225/2010

Declara de utilidade pública a Associação Civil Instituto Guaicuy - SOS Rio das

Velhas, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil Instituto Guaicuy -

SOS Rio das Velhas, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Associação Civil Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas, com sede no Município de

Belo Horizonte. Fundada em 20/6/2000, é uma associação civil autônoma de fins não

econômicos e com prazo de duração indeterminado. Tem como finalidades apoiar o

Projeto Manuelzão e projetos afins em seus objetivos, promovendo ações

socioambientais na Bacia do Rio São Francisco e em outras bacias nacionais e

internacionais.

Além disso, o Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas tem finalidades associativas,

culturais e técnico-científicas de âmbito regional, nacional e internacional, com o

objetivo de promover ações ambientais, culturais, educacionais e assistenciais na

Bacia do Rio das Velhas voltadas para a preservação e recuperação da bacia dentro

da ótica do desenvolvimento sustentável e da promoção da saúde e da cidadania.

Considerando a missão e os objetivos da referida entidade, submeto aos meus

nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- 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 4.226/2010

Isenta do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS - a saída de fertilizantes agrícolas derivados da pedra de

verdete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica isenta do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
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Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - a saída, em operação estadual ou

interestadual, de fertilizantes agrícolas derivados, direta ou indiretamente, da pedra

de verdete.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, pedra de verdete é o mineral silicatado de

potássio que constitui matéria-prima para a produção do termofosfato de potássio.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2010.

Chico Uejo - Délio Malheiros - Vanderlei Jangrossi.

Justificação: Inserido no contexto do desenvolvimento sustentável, o Estado de

Minas Gerais tem buscado formas de impulsionar e otimizar a atuação dos indivíduos

e das empresas privadas na economia, sem gerar repercussão ambiental negativa.

No que se refere à agricultura, a maior parte dos fertilizantes gera inúmeros

gravames ambientais, fugindo, portanto, à concepção de desenvolvimento

sustentável. Nesse tocante, mostra-se de extrema importância incentivar a

exploração da pedra de verdete. Mineral silicatado de potássio encontrado em

abundância na região Noroeste do Estado, constitui uma alternativa ao suprimento de

potássio para a agricultura, já que é matéria-prima para a produção do termofosfato

de potássio. O Brasil importa anualmente mais de 2.600.000 toneladas de matérias-

primas e produtos intermediários de potássio para fertilizantes, a um custo de cerca

de U$600.000.000,00 (disponível em:

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisas/pesquisa.php?ref_pesquisa=126).

Assim, incentivar a exploração e a comercialização interna da pedra de verdete,

bem como de seus derivados, tem direta relação com o favorecimento do superávit

da balança comercial brasileira.

Ademais, a concessão de isenção fiscal aos fertilizantes em cuja composição figure

a pedra de verdete culminaria na redução dos custos de aquisição de fertilizantes e

em mais capacidade produtiva. Vale ressaltar que tais fertilizantes não contaminam o

solo, o que torna sua utilização oportuna também sob o aspecto ambiental.

No que se refere aos aspectos jurídicos, o projeto encontra-se em perfeita

consonância com o ordenamento pátrio. Determina o art. 14 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal:
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“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

‘caput’, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.”.

Como a exploração e a comercialização da pedra de verdete e de seus fertilizantes

ainda não ocorre no Estado, não há que se falar em exação tributária. Diante disso, a

concessão de isenção fiscal às operações relacionadas a tais produtos não configura

a renúncia de receita preceituada na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por ser oportuno, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.436/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social e ao Comandante do Corpo

de Bombeiros pedido de providências com vistas à instalação de uma unidade do

Corpo de Bombeiros no Município de Guanhães. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 5.437/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Cemig pedido de providências com vistas à realocação de uma

das torres de antenas de transmissão dessa empresa, localizada no Pico da

Ibituruna, no Município de Governador Valadares. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.438/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Itajubá pelo transcurso do 191º
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aniversário de fundação desse Município.

Nº 5.439/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelo transcurso do 261º

aniversário de fundação desse Município.

Nº 5.440/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Consolação pelos 47 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.441/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de São João da Mata pelos 47 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.442/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Marmelópolis pelos 47 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.443/2010, do Deputado Doutor Ronaldo, em que pleiteia seja solicitada à

Superintendência Regional do DNIT no Estado a instalação de passarelas sobre a

BR-040, entre os Km 510 e 511, trevo da cidade de Ribeirão das Neves, e entre os

Km 518 e 519, no acesso ao Bairro Liberdade, divisa entre as localidades de Ribeirão

das Neves e Esmeraldas. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.444/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Comercial Industrial Agropecuária e de Serviços de

Campo Belo pelos 70 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.445/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a União Esportiva Santo Antônio pelo 28º aniversário de sua

constituição.

Nº 5.446/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Grupo Escoteiro Borba Gato pelo 8º aniversário de sua

constituição. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 5.447/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Conferência de São Vicente de Paulo de Minas Novas pelo

10º aniversário de sua constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.448/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam
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solicitadas à Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria de Administração

Penitenciária informações sobre os treinamentos de tiros oferecidos por essa

Secretaria aos agentes de segurança penitenciária efetivos e contratados.

Nº 5.449/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam

solicitadas à Secretaria de Defesa Social informações sobre as providências tomadas

por essa Secretaria em consequência de denúncias de fugas na cadeia pública de

Várzea da Palma encaminhadas pelo Poder Judiciário local. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.450/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Benedito Sinval Caputo da Costa por sua recondução ao

cargo de Diretor-Presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí,

extensivo a todo o Conselho Diretor.

Nº 5.451/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam

solicitadas à Corregedoria da Polícia Civil providências com vistas à apuração de

denúncias de irregularidades supostamente cometidas pelo Delegado Regional de

Alfenas.

Nº 5.452/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam

solicitadas à Secretaria de Defesa Social providências com relação a denúncia de

condutas delituosas supostamente ocorridas durante a gestão do Sr. Samuel

Rodrigues Sousa, no Presídio do Município de Poços de Caldas.

Nº 5.453/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhada ao Cb. PM Ronei Alexandre da Silva Horta e ao Sd. PM Wilson Suzuki

Barbosa, lotados na 124ª CIA do 22º BPM, manifestação de aplauso pelo bom

atendimento prestado à população, em especial à Sra. Maria Isabel Gomes de Matos

e sua filha.

Nº 5.454/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia sejam

solicitadas à Secretaria de Segurança Pública da Bahia providências com vistas à

apuração do desaparecimento do Sr. Ricardo Luiz Venturelli Bueno.

Nº 5.455/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhada aos policiais militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas,

que menciona, manifestação de aplauso pela apreensão de 50kg de cocaína, em
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9/12/2009, em Esmeraldas.

Nº 5.456/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhada aos policiais militares que menciona, da 1ª Cia. PM IND em Nova Lima,

manifestação de aplauso pela operação Água Limpa, que culminou na apreensão de

entorpecentes e armamentos e materiais utilizados no preparo e tráfico de drogas.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Cecília Ferramenta.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais e de Fiscalização Financeira e dos Deputados Gil Pereira, Luiz Humberto

Carneiro e Carlos Mosconi.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado João Leite, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente e telespectadores da TV Assembleia,

esta semana, que está se encerrando amanhã, foi marcada por uma intensa

movimentação, uma novidade no meio político em Minas Gerais. Tivemos a

oportunidade de acompanhar mais uma visita do Presidente Lula ao nosso Estado, às

cidades de Governador Valadares e Teófilo Otôni. O Presidente retornou a

Governador Valadares para fazer a visita que gostaria de ter feito no ano passado,

mas, em vista das chuvas, não pôde pousar no aeroporto daquela cidade e

comprometeu-se a voltar. O Presidente é desses homens que fala e cumpre. Assim

retornou a Governador Valadares, levando grandes novidades para o povo da cidade,

como investimentos importantes no valor de R$242.000.000,00 para o PAC 2, a

criação da faculdade de medicina, por meio de convênio com a Universidade Federal

de Juiz de Fora, em Governador Valadares, e investimentos para o projeto Minha

Casa, Minha Vida. Também a parceria com a Vale, que fará investimentos de quase

R$11.000.000,00 para a construção de um espaço esportivo e de um parque

ecológico, Parque do Ibituruna, prestigiando o belíssimo trabalho que a Prefeita Elisa

Costa vem realizando no Município. Em um ano de gestão, a Prefeita Elisa Costa já

tem mudado a cara de Governador Valadares: no aniversário da cidade - 72 anos -

houve uma festa maravilhosa, com a presença do povo, grande participação popular,
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com a retomada do Orçamento Participativo, com investimentos no serviço de água e

esgoto, com renovação de toda a frota do SAE de Governador Valadares, com a

inauguração de uma nova estação de tratamento de água, com uma programação de

investimentos para o próximo ano digna do povo de Governador Valadares, um povo

que merece todo o apoio e esforço por parte do governo federal, do Município, da

Prefeitura da cidade.

Posteriormente, houve a visita a Teófilo Otôni, aonde o Presidente Lula também foi

para a inauguração da extensão do câmpus da Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri. Foi uma importante visita à região. É interessante reparar

que o Presidente Lula cumpre uma promessa e imediatamente faz outra. Ele já se

comprometeu a retornar a Governador Valadares em junho, para inaugurar o câmpus

do Instituto Federal Tecnológico, o antigo Cefet, hoje Ifet, com cursos técnicos

profissionalizantes para os jovens da cidade. Então, o Presidente Lula retornará a

Governador Valadares no mês de junho para inaugurar o Cefet, mostrando que é o

Presidente que mais tem feito por Minas Gerais. Com certeza, com o seu projeto de

desenvolvimento para o País, haverá de fazer muito mais.

Dos fatos desta semana, eu queria chamar a atenção para aquele que considero

um dos fatos políticos mais significativos do Brasil neste momento. Trata-se da

situação do Vice-Presidente da República, José Alencar. Na quinta-feira da semana

passada, fui fazer uma visita de cortesia ao nosso Vice-Presidente. Lá encontramos

um homem vigoroso, com vitalidade muito grande, sempre com muita visão do Brasil

e de Minas Gerais, mostrando que ele hoje está a cada dia mais recuperado do mal

que o acomete. Ele vem enfrentando, com muito vigor, o câncer. Os últimos exames

têm demonstrado que o tumor já se reduziu em 5% do que era há cinco meses, e ele

mostra vitalidade. Ele disse que enfrenta o problema do câncer há 13 anos. E, nesse

período, não parou de trabalhar um dia sequer, a não ser nos dias da cirurgia e de

sua recuperação. Durante esses 13 anos, José Alencar já foi Presidente da Fiemg,

Senador da República, Vice-Presidente por quase 8 anos seguidos. É o Vice-

Presidente que mais assumiu a Presidência da República na história do Brasil - quase

500 dias -, mostrando o vigor, a vitalidade e a força que tem para enfrentar o

problema do câncer, com trabalho, com dedicação. Nessa visita, tivemos
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oportunidade de reforçar a presença do Vice-Presidente para o ato de comemoração

dos 30 anos do PT de Minas Gerais, que ocorreu na segunda-feira, dia em que o

Vice-Presidente foi condecorado pelo diretório estadual do PT de Minas Gerais com

uma honraria de militante honorário do partido.

E esse título de militância honorária é fruto de tudo que significa para o Brasil a

pessoa de José Alencar. Quando ele compôs a chapa com o Presidente Lula em

2002, gerou muita desconfiança em muitos de nós. Confesso a vocês que eu mesmo,

como militante de esquerda, via com certa desconfiança, na época, a figura daquele

empresário de sucesso compondo a chapa do operário Lula, mas a vida demonstrou

que esse cidadão foi fundamental para todo o sucesso que ocorreu no Brasil nos

últimos sete anos. Nosso país teve a felicidade da junção de três fatores que

considero fundamentais: primeiro, houve uma oportunidade histórica de se eleger

uma liderança do quilate, da capacidade que é o nosso Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, a maior liderança política do mundo hoje, reconhecido por todos os analistas

nacionais e internacionais como o melhor Presidente da história do Brasil, além de ter

forte sensibilidade. Esse é um fator que tem contribuído muito para o

desenvolvimento do Brasil.

O segundo fator fundamental é que o Presidente Lula, operário, foi eleito, mas com

ele havia uma estrutura orgânica, partidária, que conhece profundamente o Brasil.

Refiro-me à estrutura do PT, do PCdoB e dos partidos aliados. O PT é um dos

poucos partidos no País que tem um pensamento de Brasil, que o conhece, que tem

projetos para as áreas de desenvolvimento econômico, social e de infraestrutura. Não

é à toa que o Brasil, nestes sete anos de governo Lula, tem feito a diferença. Não é à

toa que o nosso país hoje é reconhecido nas suas políticas públicas de assistência

social, de desenvolvimento social, por intermédio do Ministro Patrus, assim como é

reconhecido também por suas políticas públicas para as minorias e de inserção

soberana do Brasil no mercado internacional, no conjunto das nações, porque tem

por trás dele um partido, que é o PT, com grandes intelectuais, com pessoas com

profundo conhecimento da Nação e da importância do desenvolvimento.

Um terceiro fator foi a felicidade de ter um Vice-Presidente que é parceiro de todas

as horas desse projeto nacional. O Vice-Presidente José Alencar ajudou muito o
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Brasil nisso. Teve uma postura muito firme de defesa da produção e da redução da

taxa de juros. É por isso que entendemos que o Vice-Presidente pode ajudar Minas

Gerais a reencontrar o caminho do desenvolvimento, do crescimento econômico,

mudando o perfil da economia mineira. Ela, nos últimos sete anos, especializou-se

em ser uma economia primária, exportadora de “commodities”, que gera muito pouca

riqueza e muito pouca renda para o trabalhador mineiro. O que precisamos é um

projeto para Minas Gerais que esteja em sintonia com o desenvolvimento do Brasil. É

por isso que hoje nós, do campo democrático e progressista, temos a honra de dizer

que temos mais uma alternativa para o governo de Minas, além das excelentes

alternativas por nós apresentadas. Além de Fernando Pimentel, Patrus Ananias, Hélio

Costa, agora temos também a figura do Vice-Presidente Alencar, que pode ser um

fator de unidade e de coesão do campo de sustentação do governo do Presidente

Lula para apresentar um palanque único em Minas Gerais.

Então, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, essa visita que fizemos ao Vice-

Presidente José Alencar, essa honraria que ele recebeu como militante honorário do

PT e a possibilidade de ser vir a ser o candidato desse campo ao governo de Minas

Gerais foi notícia em todos os jornais do País e de Minas Gerais.

É interessante que todos os jornais coloquem de forma clara, transparente, essa

possibilidade. Aliás, o nosso Portal Vermelho resume muito bem o que significa a

possibilidade de o Vice-Presidente José Alencar vir a ser o candidato ao governo de

Minas Gerais.

O editorial do Vermelho diz: (- Lê:) “A possível candidatura do Vice-Presidente José

Alencar ao governo de Minas Gerais não é apenas uma solução de altíssimo nível

eleitoral e programático. É uma evidência de que os malditos problemas da política

prática se resolvem quando se põem no comando não as miudezas mas os rumos

maiores da grande política, da política elevada. Antes dela, Minas aparecia como um

problema no mapa pré-eleitoral de forças da base de apoio do governo Lula. Estas se

dispersavam entre as candidaturas do peemedebista Hélio Costa e dos petistas

Patrus Ananias e Fernando Pimentel. O fator José Alencar transformou essas

trajetórias divergentes em uma forte convergência. Mais ainda, mostra-se capaz,

inclusive, de erodir a coligação em torno do tucano Antonio Anastasia, Vice-
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Governador e candidato a sucessor do Governador Aécio Neves. Tanto Hélio Costa

quanto Patrus Ananias e Fernando Pimentel aceitam retirar-se da disputa para apoiar

o Vice de Lula. ‘Se ele for candidato, quero ser o mais importante cabo eleitoral’,

disse o Ministro da Comunicação, recordando as origens peemedebista de Alencar. O

PT mineiro homenageou-o nesta segunda-feira, dia 8, com uma filiação honorária que

se transformou em ato de estímulo à candidatura que superaria uma difícil disputa

interna. ‘Acredito que o Alencar será o candidato’, afirmou o Deputado Federal

Reginaldo Lopes, Presidente estadual da sigla. ‘A candidatura Alencar seria o melhor

dos mundos para a disputa de 2010 e também para as forças de centro-esquerda

mineiras’, avaliou a Deputada Federal e Presidente do PCdoB mineiro, Jô Moraes.

‘Faço o que for necessário para arrumar a melhor solução para Dilma em Minas

Gerais’, foi, segundo jornalistas, a resposta de José Alencar ao Presidente Lula, dada

na presença da sua virtual candidata, a Ministra Dilma Rousseff. Em Belo Horizonte,

para receber a homenagem petista, o Vice-Presidente coloca duas condições para

aceitar o desafio. Uma é que haja um ‘palanque limpo’, ou seja, sem divergências na

base aliada. A outra é o sinal verde nos exames médicos que fará em 17 de março.

Aos 78 anos, ele trava há 13 anos uma luta contra o câncer, e está vencendo, pois os

tumores já se reduziram a 15% do seu tamanho. O impacto do fator José Alencar não

se deve unicamente à maneira corajosa, transparente e bem-humorada com que

enfrenta a doença. Grande capitalista e líder empresarial do ramo têxtil, ele quebrou

um tabu ao aceitar ser Vice do Lula em 2002. No governo, demonstrou uma lealdade

a toda prova. Foi grande e importante até quando divergiu da linha do governo no

combate à taxa de juros. É dessa biografia notável que nasce a força unificadora e

eleitoral da proposta.”

Parabéns ao José Alencar pelo título de militante honorário do PT e também a

todos os demais militantes nesse mês em que se comemora o aniversário do Partido,

que tem contribuído muito para mudar a cara da política e o rumo do Brasil.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Gomes.

O Deputado Carlos Gomes* - Cumprimento o Deputado João Leite, Presidente

desta reunião; as Deputadas e os Deputados; todos os telespectadores da TV
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Assembleia; e os amigos que nos acompanham das galerias.

Tenho acompanhado a admirável administração do ilustre Roque Camêllo, Prefeito

da belíssima cidade de Mariana, primeira Capital do Estado de Minas Gerais. Por

diversas vezes participei, como Deputado Estadual, de sua gestão exitosa em

diversas atividades, eventos promovidos por sua administração, incluindo a

celebração, no dia 28/5/2009, da abertura do Festival da Vida.

Também participei de atividades culturais, como a comemoração dos 100 anos da

Sociedade Musical São Sebastião de Passagem de Mariana, em 20 de janeiro

passado, promovido pela atuante Vereadora Aída. Recentemente participei também,

nesse Município, do evento do ProJovem, que engrandece a juventude e lhe dá

esperança. Enfim, têm sido várias as atividades de sucesso daquela administração.

Mesmo tendo sido eleito legitimamente em Mariana, numa coligação de vários

partidos, incluindo o PT, as forças derrotadas nas eleições pelo voto popular insistem

em questionar o resultado eleitoral com ações judiciais. O comportamento do Prefeito

Roque Camêllo durante o processo eleitoral foi absolutamente correto; portanto,

suspeitar de suas ações, sua campanha e seu comportamento é, no mínimo, muito

injusto.

Solidarizo-me com o Prefeito Roque, com toda a sua equipe de governo, com todos

os partidos da coligação que democraticamente o elegeram e com seus

companheiros e companheiras do PT do Município de Mariana. Confiamos nos

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao julgamento do caso eleitoral de

Mariana. Assim, acreditamos que o nosso querido Prefeito Roque Camêllo continuará

governando aquele Município e terá paz para fazer um governo voltado para o bem

dos marianenses, a fim de que estes possam viver com mais dignidade e

tranquilidade, podendo dispor de melhor qualidade de vida. Dessa forma, o Prefeito

também poderá governar com mais tranquilidade e fazer a sua administração

conforme o planejado na campanha, melhorando a qualidade de vida no Município,

dando mais segurança aos seus cidadãos e cuidando do patrimônio cultural da bonita

cidade centenária, que foi a primeira Capital de Minas.

Com certeza, o Prefeito Roque Camêllo é a pessoa mais preparada para o

mandato, uma vez que a população do Município o elegeu com 44% dos votos. Não
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sou do partido do Prefeito Roque Camêllo. Aliás, ele não sabe que estou fazendo

este pronunciamento, que é um ato espontâneo. O que esperamos, ao fazer este

pronunciamento para as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia, é que

se faça justiça. Portanto, repito, tenho plena confiança e convicção nos Ministros do

TSE, quanto ao julgamento que será feito nos próximos meses - assim esperamos -,

para colocar fim nessa situação.

Insisto em dizer que estou entre aqueles que torcem para que o Prefeito Roque e a

população de Mariana consigam uma democrática e justa vitória nesse processo.

Mariana pode contar comigo. Um grande abraço ao Prefeito Roque Camêllo, à sua

equipe de governo e à população de Mariana. Um grande abraço a todos e muita

confiança na justiça e na vitória.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados e

todos os que nos acompanham aqui na Casa do povo mineiro ou que nos assistem

pela TV Assembleia, inicialmente quero parabenizar o prezado Deputado Carlos

Gomes, que tem uma postura que muito admiro e me privilegia com a convivência

hoje, posso dizer, de um amigo. Temos posições partidárias distintas, mas isso não

nos distancia da luta pelo bem comum. Como todos sabem, o Deputado Carlos

Gomes é do PT e eu sou do PSDB, mas com frequência temos possibilidade de

trabalhar juntos.

Agora, faz aqui comentário sobre o Prefeito de Mariana, prezado amigo e colega de

partido Roque Camêllo, que tem o apoio de V. Exa. Isso mostra como a política

precisa ser construída para o bem comum. É muito bom que haja o debate, as

disputas eleitorais. Isso é saudável e nos possibilita evoluir e avançar. Mas é bom que

o interesse público esteja sempre acima dessas disputas. V. Exa. traz aqui esse

testemunho, ao fazer menção ao nosso colega, Prefeito pelo PSDB, com o apoio do

PT e de outros partidos, da cidade de Mariana.

Isso mostra que em Minas temos essa natureza. Essa é a natureza de fazer política

dos mineiros: com habilidade, com paciência, com tolerância e com a busca da

compreensão, mas nunca com autoritarismo e com imposições. É justamente este o
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espírito que nos move aqui: o do entendimento e da busca do bem comum.

De início, quero também me dirigir, cumprimentar e agradecer a presença aqui ao

nosso prezado César Rosseti Dias, dirigente do Pré-Caixa, uma instituição de defesa

e de organização dos nossos servidores públicos. O César e outras lideranças nos

trouxeram, ainda no ano passado, um pleito muito justo. As instituições que

representam os nossos servidores, os sindicatos, as associações, são diversas,

porque os servidores públicos estão organizados não só em razão do ente federado

ao qual servem, o Município, o Estado ou a União. No Estado, por exemplo, temos

várias autarquias e segmentos como os da segurança, da educação e da saúde.

Naturalmente que os servidores precisam estar organizados para defender os seus

direitos.

Sempre respeitei muito as instituições dos servidores. É fundamental o

associativismo. Não é por acaso que sou o Presidente da Frente Parlamentar do

Cooperativismo e do Associativismo. Sem nos unirmos, não temos força para

conquistar nossos objetivos. Eu ia dizendo que fui procurado pelo César e por outras

lideranças, que me expuseram uma preocupação. Hoje, busca-se um empréstimo

desses que se fazem por consignação em folha de pagamento em alguma instituição

financeira, isso se tornou rotina. O servidor, muitas vezes aposentado ou mesmo na

ativa, busca financiamento em uma situação emergencial.

Ao buscar esse financiamento, com frequencia as instituições, com o pretexto de

dizerem que aumentarão o volume de crédito do servidor, já que a garantia do

pagamento da prestação é o desconto em folha e há um limite percentual para se

descontar em folha, muitas vezes aconselham o servidor a se desfiliar da associação

ou do sindicato. Eles alegam: “Olha, você está pagando aqui R$10,00”, ou às vezes

tem uma prestação de um seguro feito há muitos anos.

Sabe-se hoje que um seguro, depois de muitos anos feito, se é cancelado e vai-se

fazer de novo no outro ano, às vezes paga-se cinco ou dez vezes mais. E muitas

vezes a seguradora nem aceita fazer mais, porque a pessoa é um aposentado, uma

pessoa idosa. Posteriormente, se ele tentar fazer um novo seguro, começando do

zero, a seguradora não é obrigada a aceitar. Mas se ela tem uma apólice de seguro

que vem pagando uma vida inteira, se ela simplesmente cancela essa apólice, às
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vezes é justamente no momento em que ela, a família, poderiam buscar de volta. Se

se faz um seguro, isso é um gesto de amor com alguém. Não estou aqui discutindo

se se deve fazer ou deixar de fazer seguro. O que estou dizendo é que muitas vezes

o cidadão chega ali preocupado com um problema para resolver de imediato, mas ele

está fragilizado naquele momento por alguma dificuldade.

Vem, então, o representante do banco e diz: “Desfilie-se do Sindicato, saia da

Associação, cancele esse seguro e aumentaremos seu crédito”. E o servidor toma

uma decisão equivocada: sai do Sindicato, da Associação, deixando de contribuir e

enfraquecendo sua categoria. Então, atendendo à sugestão de diversos líderes

sindicais, elaboramos um projeto, dizendo que esse tipo de desconto em folha, que é

o pagamento de mensalidade ao sindicato, já não pode ser usado pelo agente

financeiro como argumento para aumentar o crédito. É claro que cada um é livre para

se associar, mas, uma vez associado, deverá ser dessa forma. Como? Fazendo com

que essa mensalidade figure entre as consideradas compulsórias, como o próprio

desconto para a contribuição ao Ipsemg ou outros de obrigação legal. Não quero

dizer que o servidor ficará obrigado a continuar associado ao sindicato; não é isso. Há

o livre associativismo, mas ele terá esse fator fora do cálculo da sua capacidade de

pagamento. Creio que consegui explicar adequadamente a questão, mas o que me

alivia, César, é que já tenho a certeza, de antemão, do apoio do Deputado João Leite.

Ele já manifestou o respeito que tem pelos servidores públicos de Minas Gerais e

estará ajudando-me a explicar aos demais colegas como esse projeto de lei de minha

autoria é importante para manter a força do servidor público por meio de suas

entidades. É importante também para impedir que as instituições financeiras - que, às

vezes, estão loucas para emprestar dinheiro ao servidor público, pois isso é uma

fonte de renda para elas - acabem cometendo o pecado de aconselhar o servidor, ou

quase exigir dele, que saia do sindicato ou que deixe de fazer ou manter aquele

seguro ou aquele plano de saúde que protege sua família, que lhe dá uma cobertura

complementar.

Prezado Presidente, Deputado João Leite, ouvi atentamente as manifestações

feitas aqui, hoje, pelo Deputado Carlin Moura. Em primeiro lugar, quero dizer que

concordo com ele. Todos nós, em Minas, temos um apreço enorme pela figura do Dr.
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José Alencar, Vice-Presidente da República, homem que merece o respeito de todos.

Até porque nós, do PSDB, temos a prática de respeitar as autoridades e compreender

que a organização política do País não tem essa dicotomia, essa divisão

demonstrada na seguinte fala: “Nós, do PSDB, somos bons, e o resto é todo mau”.

Alguns tentam passar ideias dessa natureza. Não fizemos uma campanha “fora Lula”

o tempo todo para tentar endemonizar, passar à população a ideia de uma figura

horrorosa apenas porque discordamos dele em alguns pontos. Reconhecemos as

coisas boas e entendemos, acima de tudo, que se trata do Presidente da República,

autoridade democraticamente eleita, o que, por si só, já requer o mínimo de respeito.

Obviamente, além do respeito à autoridade do Vice-Presidente, existe o respeito à

figura humana, à pessoa íntegra e correta que sabemos que ele é, especialmente

porque não deixou de haver também um certo aspecto de comoção em todos os

mineiros pela luta obstinada para superar as dificuldades de saúde que, ao longo de

tanto tempo, vem enfrentando de forma tão corajosa e, graças a Deus, com êxito. Ele

comentou, e ouvimos falar muito, que “nunca, na história deste País, um Vice-

Presidente assumiu tantas vezes”, o que vem corroborar a tese a que nos referíamos

de que o Presidente Lula tem dificuldade enorme de descer do palanque e está o

tempo todo viajando. Os problemas, então, acumulam-se, e é esta análise que

destaco. Ele fica muito tempo fora, agora está viajando para fazer campanha. Porém,

como ficam aquelas mudanças preconizadas, defendidas?

Vamos considerar um item, por exemplo, que sempre foi uma campanha obstinada

do PT e do PCdoB, como oposição ao PSDB: os aposentados. Uma das maneiras de

endemonizar, de tentar rotular como símbolo do mal o Fernando Henrique era dizer

que ele perseguia os aposentados. Todos esperavam que o Presidente operário

chegasse ali e desse um tratamento digno aos trabalhadores aposentados;

esperavam aposentar-se; esperavam o fim do fator previdenciário e do rombo no

salário do aposentado, salário que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E

assistimos ao contrário disso. Até um Deputado do PT, o Paulo Paim, elaborou um

projeto para associar a correção do salário mínimo à aposentadoria, mas o

Presidente Lula o vetou. Isso é curioso. Vão às ruas levantando a bandeira e dizendo

“fora” por causa disso. Não, ele é o Presidente! Só precisa ser coerente. Quando ele
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ganhou as eleições, disseram: “Palanque aceita tudo. Agora vamos deixar de bravata,

vamos governar. Então, manteremos a economia da mesma forma que o Fernando

Henrique mantinha, chamaremos o mesmo Presidente do Banco Central, Henrique

Meirelles, do PSDB, manteremos as mesmas classes. Dizíamos que isso estava

errado, mas está correto.” É curioso, porque, passados oito anos, começam a dizer:

“Venderam a Vale do Rio Doce por uma miséria. Precisamos corrigir isso.” Só que

estão no poder há oito anos, Deputado João Leite, e dizem que agora farão a

correção, corrigirão o salário dos aposentados, corrigirão os valores dos recursos

para os Municípios, farão a reforma tributária. Dizem isso porque os Municípios estão

à míngua. Agora, também regulamentarão a Emenda nº 29, da saúde, colocarão

dinheiro nessa área. Eles chegaram ao poder agora, o Presidente deve ter sido eleito

na semana passada. Estão fazendo comício todo dia, como se fossem resolver todos

os problemas do Brasil. De fato, os problemas estão aí. Não estou falando de outro

país, e sim de um país onde o aposentado tem seu salário diminuído, onde a saúde

não tem investimentos adequados porque não regulamentaram a Emenda nº 29;

estou falando de um país onde a segurança pública é um caos, o fundo de segurança

pública é contingenciado. Ficam com a bravata, dizendo que emprestaram dinheiro

ao FMI, mas não liberam o dinheiro que está previsto constitucionalmente para ser

repassado aos Estados, para ajudar a melhorar a segurança pública e combater o

tráfico de drogas.

Não estou falando contra um Presidente nem dizendo “fora fulano”, “fora cicrano”,

porque essa não é a nossa linha. Estou dizendo que não adianta falar que o Brasil

está uma maravilha, porque não está. E não adianta dizer que a culpa pelos

problemas que estão aí é do PSDB, partido que está fora do poder há quase oito

anos. A culpa por o aposentado não ter uma remuneração justa é do PSDB? O PT

teve oito anos para melhorar a situação do aposentado e ainda não o fez. A culpa de

o Brasil estar mergulhado no problema do tráfico de drogas, da insegurança, e as

famílias entrando em desespero é do PSDB? O PT não faz investimentos na

segurança pública. A culpa da corrupção é do PSDB? O Presidente Lula disse que

nunca ficou sabendo do mensalão, das trapalhadas do companheiro Delúbio! Está

chegando a hora de a máscara cair realmente.
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Voltando à linha de raciocínio do Deputado Carlin, pessoa que respeito muito,

quanto ao governo de Minas, entendo que a campanha para Presidente da República

foi deflagrada pelo PT, e nós cometemos um erro estratégico - aliás, um erro não. No

Brasil, às vezes, acontecem coisas curiosas. Quem faz a coisa certa e respeita a lei é

que está errado. Até hoje o José Serra não se posicionou como candidato. Ele

mantém a mesma intenção de voto, que é residual, por já ter sido Ministro, candidato

a Presidente e por fazer um grande governo no Estado de São Paulo.

Permita-me apenas concluir. O que ocorre? Ele sempre responde dizendo: “Não

sou candidato, ainda não decidi. O momento é de cumprir meu mandato de

Governador”. Obviamente ele não cresceu nas pesquisas. A candidata que o

Presidente escolheu - nem foi o partido, foi ele quem escolheu -, num processo

autocrático em que se diz que “tem de ser a Presidente do País”, entrou em

campanha. Ela era uma pessoa desconhecida e que ficou conhecida porque todo dia

a máquina pública está sendo usada para fazer campanha. Agora ouvimos aqui

também uma exposição feita pelo Deputado, que diz quem ele acredita deve ser o

melhor canditado a Governador de Minas. Não posso deixar de dizer - respeito a

opinião dele - que todos os mineiros têm informação muito recente, clara, sobre o que

está acontecendo. Quem foi o homem que, ao lado do Governador Aécio Neves,

nestes sete anos de governo, organizou Minas Gerais? Quem foi o homem que

planejou Minas ao lado do Governador e colocou em prática uma série de medidas

que fez com que o salário fosse pago em dia, que as obras públicas saíssem, que os

convênios com as Prefeituras fossem pagos? Ele se chama Prof. Antonio Augusto

Anastasia. Isso é o óbvio, salta aos olhos. Não posso deixar, Deputado Carlin Moura,

de discordar de V. Exa. nesse aspecto. Penso que o homem que está preparado hoje

para ser o grande Governador de todos os mineiros - ouço isso dos Prefeitos, das

Lideranças em todo canto - é o Prof. Antonio Augusto Anastasia, que vem se

preparando e mostrou que é um homem competente e que é a melhor alternativa,

sem dúvida, para toda a Minas Gerais. Mas isso deverá ser debatido no tempo certo,

quando a lei eleitoral assim o permitir. Espero que voltemos ao debate das ideias, e

não à campanha eleitoral, que alguns insistem em fazer antes da hora.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado João Leite, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados presentes no Plenário, servidores da Casa, imprensa presente,

amigos que nos acompanham das galerias da Assembleia e que nos veem por meio

da TV Assembleia, boa-tarde. Aproveito para abraçar os que estão em lugares

longínquos deste nosso grande Estado e a cujas cidades, por mais que nos

esforcemos, não conseguimos chegar com frequência. Chegamos a elas por meio

das nossas ações parlamentares, por meio das nossas lutas em defesa da vida e do

bem comum, por meio da TV Assembleia, meio pelo qual as pessoas podem

acompanhar os que as representam. Hoje mesmo, Sr. Presidente, recebi um “e-mail”

de Salinas - aliás, estarei, na próxima segunda-feira, nessa cidade -, dizendo

justamente que, apesar de não estarem tendo um contato pessoal conosco,

acompanham-nos por meio da TV Assembleia. É muito importante que, de alguma

maneira, nossas ações, nossas atividades realmente cheguem aos 853 Municípios e

a toda a população mineira, que merece todos os benefícios.

Sr. Presidente, antes do meu pronunciamento, quero cumprimentar, de maneira

especial, as cidades que me acolheram nesses últimos dias. No último dia 5, estive

em Teófilo Otôni, na posse de D. Aloísio, que agora é o novo bispo da diocese dessa

cidade, e lá estavam presentes vários sacerdotes e bispos. Durante a linda

homenagem, D. Aloísio foi não só recepcionado com muita reverência, com muito

respeito, mas também ovacionado, já que é um homem muito carismático, uma

pessoa que realmente ama o próximo, um homem que marcou a arquidiocese de

Belo Horizonte por um trabalho misericordioso, pelo exercício da fraternidade junto às

comunidades, às entidades e a toda a população, sobretudo ao lado dos pobres. Foi

uma festa maravilhosa. Temos certeza de que D. Aloísio fará, à frente da diocese de

Teófilo Otoni, um excelente trabalho. Ficam aqui os nossos votos para que Deus

continue cumulando-o de toda a sorte de bênçãos, porque sabemos do seu potencial,

sobretudo porque é um homem de serviço.

Aliás, Presidente João Leite, D. Aloísio, antes da posse, em gesto nobre, percorreu

toda a diocese, com alguns familiares e à paisana, para que ninguém percebesse sua

presença. Sentou-se nas praças, observou as comunidades, conversou com as
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crianças, ouviu o povo, constatou suas necessidades e, assim, ficou realmente a par

da realidade da diocese. Deixo abraço para D. Aloísio e todos os que estiveram

presentes a esse dia tão especial, em que ele assumiu a diocese.

A partir daí, Sr. Presidente, realizamos algumas visitas, começando por Poté, onde

nos reunimos com lideranças, visitamos o asilo que tivemos a oportunidade de ajudar

e estivemos com o Sr. Walter Barrancos, responsável pela Fazenda da Esperança

em Poté e que, com a D. Aquileia, está à frente do trabalho maravilhoso de

recuperação dos dependentes químicos - lembrando que esta unidade da Fazenda

Esperança é exclusiva para o atendimento de mulheres que enfrentam o problema da

dependência de álcool e outras drogas. De Poté, fomos para São José do Divino,

onde éramos esperados por uma multidão, para a qual mando abraço. Dali fomos

para Goiabeira, Ferruginha e Governador Valadares, a que mando abraço especial,

pois ali fechamos nosso encontro, com o Pe. Paulinho e o Pe. José Ribeiro, aos quais

agradeço, assim como agradeço aos demais sacerdotes que sempre nos apoiam,

como o Pe. Vidal, da catedral.

Neste dia, por oportuno, lembrando que hoje realizamos a última reunião ordinária

desta Casa antes da Quarta-Feira de Cinzas, quero frisar a importância não só da

entrada da Quaresma, mas também do lançamento da Campanha da Fraternidade

2010. Em Belo Horizonte, na Quarta-Feira de Cinzas, na Catedral da Boa Viagem, às

17h30min, D. Walmor celebrará a missa das cinzas; ao mesmo tempo, haverá o

lançamento nacional da Campanha da Fraternidade 2010. No dia seguinte, dia 18,

Deputado André Quintão, haverá na PUC a abertura da Campanha da Fraternidade

2010, a que toda a população está convidada; trata-se de convite oficial da

Arquidiocese de Belo Horizonte, desdobramento do convite da Conferência Nacional

dos Bispos do Brasil - CNBB. No ano passado, com o lançamento da Campanha da

Fraternidade também nesta Casa, acompanhamos bem a proposta que a CNBB nos

fazia, com o tema “Segurança Pública e Fraternidade” e o lema “A paz é fruto da

justiça”. Não só durante a Quaresma, mas por todo aquele ano, debatemos, em

grupos de estudo, a cartilha proposta pela CNBB, com tópicos. Lembro que a

Campanha da Fraternidade, Sr. Presidente, não é restrita ao seio da Igreja Católica,

nem mesmo aos cristãos; é campanha ecumênica, aberta à toda a sociedade, com
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grande respaldo da CNBB e dos governos. No ano passado, debatemos

exaustivamente a Campanha da Fraternidade, que nos propunha discutir a segurança

pública, tema ainda hoje urgentíssimo e seriíssimo. Entre os tópicos apresentados na

cartilha no ano de 2009, havia um que refletia sobre o sistema prisional, assunto que

realmente nos diz respeito, já que seguimos a doutrina social-cristã e

acompanhamos, com os demais colegas, as alternativas para que as pessoas

privadas de liberdade se recuperem efetivamente e retornem com mais dignidade ao

seio da sociedade. Muitas vezes o diagnóstico da realidade dos presos evidencia que

as pessoas saem de penitenciária ou delegacia mais machucadas ou machucando

mais as pessoas do que quando entraram.

Pudemos avaliar outros sistemas propostos, como as Apacs, as fazendas de

recuperação de dependentes químicos. Sr. Presidente, ficamos muito felizes com a

inauguração do Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, e, de

maneira especial, este Deputado se alegrou, porque, em 2007, um dos primeiros

projetos propostos na Casa, na 16ª Legislatura, tratava justamente da assistência às

vítimas da violência e da assistência às gestantes privadas de liberdade. Durante a

tramitação desse importante projeto, cerca de um ano e meio, o governo, com a

sensibilidade do Governador Aécio Neves, elaborou simultaneamente um projeto que

culminou no lançamento do Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade.

O projeto beneficia não só as gestantes, mas também as mães lactantes de crianças

de até 1 ano. Em 2009, sentimos a alegria de ser apresentado aqui, na Casa, o

projeto, resultante de uma ação do governo, e, com a proposta da Campanha da

Fraternidade, encaminhou-se para o bem de toda a comunidade.

Em 2010, na próxima semana, na Quarta-Feira de Cinzas, no início da Quaresma,

contaremos com o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2010, cujo tema e

lema serão muito importantes, pois sensibilizarão todos os cidadãos. Como diz D.

Dimas, Secretário-Geral da CNBB, patrões, empregados, empresários, enfim,

pessoas envolvidas na economia serão sensibilizadas pela campanha, já que o tema

é “Economia e Vida” e o lema, uma frase bíblica da Sagrada Escritura dita por Jesus,

“Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro”. A Campanha da Fraternidade deste

ano tem propostas concretas. Então, Sr. Presidente, fiz questão de imprimir parte da
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cartilha para termos uma noção do conteúdo e, a partir disso, como no ano passado,

propormos debates. Estou com a revista “Canção Nova”, que aborda justamente esse

lançamento, e, como diz o Secretário-Geral da CNBB, universidades, escolas,

Prefeituras, movimentos sociais e outras entidades costumam, conforme o tema,

promover debates e assumir o texto-base da Campanha como ponto de partida para

uma reflexão durante o ano.

Mostrarei um pouco da Campanha falando sobre o tema da introdução da cartilha

da Campanha da Fraternidade de 2010, que nos propõe a CNBB e a comissão

organizadora da Campanha da Fraternidade. (- Lê:)

“Fraternidade e economia. Providenciar tudo que é necessário à sobrevivência;

caráter humano da economia, como atividade realizada por pessoas, devendo

orientar-se ao serviço das pessoas, razão de ser da vida econômica e social; a

economia, como ciência, deve ser orientada para o bem comum. Objetivo geral:

colaborar na promoção de uma economia a serviço da vida, fundamentada no ideal

da cultura da paz, a partir do esforço conjunto das Igrejas cristãs e de pessoas de

boa-vontade, para que todos contribuam para a construção do bem comum, em vista

de uma sociedade sem exclusão. Os objetivos específicos devem ser trabalhados em

quatro níveis: social, comunitário, eclesial e pessoal.”

Outros objetivos específicos. (- Lê:)

“Mostrar a relação entre fé e vida, a partir da prática da justiça como dimensão

constitutiva do anúncio do Evangelho; reconhecer as responsabilidades individuais

diante dos problemas decorrentes da vida econômica, em vista da própria conversão;

criar laços entre as pessoas de convivência mais próxima, em vista do conhecimento

mútuo e da superação tanto do individualismo como das dificuldades pessoais;

sensibilizar a sociedade sobre a importância de valorizar todas as pessoas que a

constituem; buscar a superação do consumismo, que faz com que o ter seja mais

importante do que as pessoas.”

Na entrevista concedida pelo Secretário-Geral da CNBB, ele nos fala de um lema

talvez polêmico, num país onde a desigualdade social ainda é uma das maiores do

mundo, e buscamos respostas para isso, já que é um país, dos maiores do mundo,

que se diz também cristão. É um contraste e até mesmo uma contradição. Enquanto
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nos dizemos um dos países mais cristãos do mundo, por outro lado, somos um dos

países mais desiguais.

O Secretário da CNBB explica o lema “Ou Deus ou o dinheiro”. É a encruzilhada

que a Campanha da Fraternidade apresenta neste ano. Com autorização da

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB -, o Conselho Nacional de Igrejas

Cristãs - Conic - coordena campanha focada em economia, com apelo de conversão

a todos os cristãos na Quaresma. A sinalização sobre o melhor caminho a seguir vem

da Doutrina Social da Igreja, segundo o Secretário-Geral da CNBB, D. Dimas Lara

Barbosa.

Ele pede um agir cristão para ricos e pobres. E diz: “Vale para funcionário o que

vale para um empregador. Ou seja, viver sempre com honestidade, solidariedade,

com a capacidade inclusive de ver no seu colega um irmão”, aponta.

E ele nos fala da importância dessa campanha no que diz respeito a todos os

segmentos da nossa sociedade. Sr. Presidente, vale lembrar que a CNBB é uma das

instituições mais respeitadas do Brasil - as pesquisam mostram isso. Entre as

instituições mais respeitadas e com maior credibilidade que temos, a CNBB, com as

propostas em defesa da vida, que buscam o bem comum, tem sido realmente aquela

que aponta um norte de solidariedade, fraternidade, justiça e, consequentemente, de

paz para a nossa população.

Sr. Presidente, para concluir, uso novamente as palavras de D. Dimas: “Vale para

funcionário o que vale para um empregador. Ou seja, viver sempre com honestidade,

solidariedade, com a capacidade inclusive de ver no seu colega um irmão, de estar

sempre disposto a ser semeador da palavra de Deus onde quer que ele esteja. Mas,

além disso, a postura de vida, a honestidade, a opção pelos valores éticos, o

engajamento profético na denúncia das injustiças, na construção de um mundo justo

e solidário é missão de todo discípulo-missionário de Jesus Cristo”.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o nosso pronunciamento e o esclarecimento do

que a Campanha da Fraternidade de 2010 nos trará. Na Quarta-Feira de Cinzas,

haverá o lançamento nacional, e, não só durante a Quaresma, mas em todos os

meses de 2010, cabe a todos os cidadãos, onde quer que estejamos, contribuir para

que essa proposta tão importante possa gerar paz, justiça, fraternidade e
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solidariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado João Leite, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, inicialmente quero cumprimentar o Deputado Eros

Biondini pelo pronunciamento. Sem dúvida, a Campanha da Fraternidade deste ano

traz mais uma vez um tema de muita relevância: economia e vida. É muito importante

a agenda proposta pelo Deputado Eros Biondini durante esse período, para que

possamos aqui promover os debates necessários, inclusive na mobilização e

integração com a Campanha da Fraternidade.

Também me associo ao Deputado Eros Biondini ao cumprimentar D. Aloísio Pena,

que deixa Belo Horizonte, nossa Capital, como Bispo Auxiliar, para cumprir uma

missão tão relevante no nosso querido Vale do Mucuri. Tive a oportunidade de

conversar com D. Aloísio e me disponibilizar também para que possamos, todos

juntos, modestamente, auxiliá-lo nessa nova tarefa missionária, social, religiosa e

espiritual que assume em Teófilo Otôni e em toda a região, particularmente com

nossos irmãos maxacalis, em Bertópolis e Santa Helena.

Sr. Presidente, durante esta semana, ouvi atentamente vários pronunciamentos a

respeito dessa polêmica instaurada pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso,

que, para desespero dos tucanos mais lúcidos, fez publicar, no último sábado, artigo

em que sugere comparação dos oito anos de seu governo com o atual governo do

Presidente Lula. É desse assunto que venho tratar hoje, desta tribuna. Em primeiro

lugar, nós do PT, que defendemos o governo Lula, não temos a pretensão, a

arrogância de nos arvorarmos de responsáveis exclusivos pelos avanços

democráticos e sociais em nosso país. Seria equívoco histórico e, de certa maneira,

até injustiça para com tantos brasileiros e brasileiras - muitos anônimos - que, ao

longo da nossa história, cada um em seu tempo político, existencial, lutaram com os

instrumentos disponíveis para erigirem essa grande nação. Tivemos movimentos

fabulosos em nosso país, como os quilombos, a resistência dos povos indígenas, a

Inconfidência Mineira, a luta abolicionista, o movimento operário no início do século

XX, sob forte influência do movimento anarquista. Tivemos Presidentes que, mesmo

com contradições, contribuíram para nosso país, como o governo Getúlio Vargas, que
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instaurou, no seu início, a legislação trabalhista e previdenciária em nosso país; os

anos JK do desenvolvimentismo; a década de 60, com o movimento estudantil e os

movimentos de base; a teologia da libertação; a esquerda clandestina, com as

nuvens que enfrentaram sob o regime militar. Tivemos também as Comunidades

Eclesiais de Base e o novo sindicalismo. Tivemos tudo isso antes mesmo da

formação do PT, que completou 30 anos. A história do Brasil não é escrita a partir da

fundação do PT. Mas é inegável a contribuição do PT na história recente do País.

Com todo o respeito que merece, o Deputado Marcus Pestana, a meu ver, no dia do

aniversário do PT, foi deselegante ao criticar acidamente, de maneira pejorativa,

nosso Partido. O PT foi fundamental no processo de redemocratização. Quem não se

lembra das memoráveis manifestações das Diretas Já, com o PT à frente junto a

outras lideranças de vários partidos políticos; da contribuição inegável do PT ao

movimento pró-constituinte, na própria Assembleia Nacional Constituinte - aliás,

consultem o livro do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar para

verificar a nota conferida à atuação dos parlamentares do PT na Constituinte -; do

papel que tivemos na primeira eleição presidencial e depois no governo paralelo,

denunciando os arrombos e as irresponsabilidades cometidos pelo ex-Presidente

Collor de Melo; e das Caravanas da Cidadania. Assim o PT, por meio de seus

parlamentares e das administrações democráticas populares, contribuiu para tudo

isso.

Em nossa Capital, Belo Horizonte, a partir de 1992, o ex-Prefeito e hoje Ministro

Patrus Ananias, sem dúvida alguma, foi o Ministro mais importante do governo Lula, o

Ministro do Bolsa-Família. Então é inegável essa contribuição do PT, ainda que não

seja exclusiva, como se a história do Brasil começasse depois do PT. Não temos

essa prepotência nem essa arrogância.

Mas o ex-Presidente Fernando Henrique nos chamou para comparação. Julgo

importante que façamos essa comparação de maneira muito serena. Dialogo

serenamente aqui com os Srs. Deputados, com as Sras. Deputadas, com os

telespectadores que nos acompanham de seus lares, em todo o Estado. Pegaremos

o exemplo da educação. Deputado Carlin Moura, o ex-Presidente Fernando Henrique

é intelectual renomado, sociólogo, e parece que não tinha sensibilidade social
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alguma, não pensou em programa algum de apoio aos jovens mais pobres da

camada popular. Hoje o Presidente Lula, com o ProUni, garante quase 500 mil jovens

pobres à porta e dentro da universidade. O Presidente Lula triplicou o número de

vagas nas universidades federais desde que assumiu. Foi necessário um operário,

que, pelo destino, não teve condição de fazer curso superior, para garantir o acesso à

universidade para os jovens mais pobres. Há universalização da energia elétrica, o

programa Luz para Todos, que garantirá energia elétrica, bem básico para a

cidadania e para o conforto, para 11 milhões de famílias brasileiras. Há o Pronaf, o

programa de fortalecimento da agricultura familiar. O Presidente Lula multiplicou por

10 os recursos investidos na agricultura familiar.

Há o programa Bolsa-Família. Que lorota é esta de o ex-Presidente Fernando

Henrique dizer que o Bolsa-Família é da sua época? Na sua época, recordamo-nos é

do “bolsa-esmola”, os R$15,00 conferidos pelo chamado Bolsa-Escola, cujo apelido

era “bolsa-esmola”, ou do Vale-Gás, de R$7,50. O repasse médio hoje é de R$90,00,

e não de R$7,50, ex-Presidente Fernando Henrique, e não é para 5 milhões de

brasileiros, mas para 12 milhões de famílias brasileiras, 44 milhões de pessoas. Na

área da assistência social, o ex-Presidente Fernando Henrique desmontou o pouco

que havia de assistência social em nosso país, sucateou a área da assistência. Criou

o programa Comunidade Solidária, programa focalista, que escolhia alguns bolsões

de miséria para mostrar como exemplo de integração social, sem preocupação

universalizante alguma. Na área da segurança alimentar, a primeira medida do ex-

Presidente foi acabar com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar - Consea -,

criado pelo ex-Presidente Itamar Franco, sob a coordenação do Presidente do

Consea mineiro, D. Mauro Morelli. Quanto ao salário mínimo, comparemos o da

época Fernando Henrique com o da época Lula. Vejamos o crescimento econômico.

Hoje temos crescimento econômico de 5% a 6%. No governo Fernando Henrique, era

1,3% de crescimento médio. Nossa política externa era submissa, subserviente,

agachada diante dos interesses dos países ricos. Quem mandava no País era o

Fundo Monetário Internacional - FMI - e seus executivos, que não tinham vergonha

alguma de descer aqui, nos seus jatinhos, com suas malinhas, dar entrevistas

coletivas e passar o receituário neoliberal para ser obedecido pelo ex-Presidente
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Fernando Henrique Cardoso.

O hoje Estado brasileiro é outro Estado, é outro modelo. Somos contra o Estado

mínimo, contra a entrega do patrimônio nacional para as multinacionais. Defendemos

o Banco do Brasil, a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. Achamos que o modelo

de Estado tem de ser aquele indutor do crescimento econômico, aquele que propicia

melhor distribuição de renda. Garantimos a estabilidade econômica, mas num outro

patamar, que está conjugado com a distribuição de renda, com a justiça social, com a

ampliação das oportunidades. O vetor de nosso processo econômico hoje é o

aquecimento do mercado de consumo interno por meio de um processo redistributivo,

com recuperação do poder real do salário mínimo, com a geração de emprego, com a

qualificação profissional, com o avanço no nível de escolaridade e com os programas

redistributivos como o Bolsa-Família, o Pronaf, o ProJovem e tantos outros.

Não há nível de comparação. Como petista, estou até feliz com o ex-Presidente

Fernando Henrique Cardoso. Ele está facilitando a nossa vida neste ano eleitoral, ao

chamar o debate, ao chamar a comparação. O que os tucanos mais repelem é o ex-

Presidente Fernando Henrique, mas ele está fazendo exatamente o que nós

queremos, comparar o governo Lula com o governo Fernando Henrique. Acho que

ele faz isso exatamente por sua arrogância, por sua prepotência. Era um Presidente

que passava por Minas Gerais somente de avião. Podemos contar nos dedos da mão

quantas vezes o ex-Presidente Fernando Henrique esteve em Minas Gerais. Ele não

gosta de Minas Gerais, tanto é que ajudou a “escantear” o Governador Aécio Neves

na escolha da candidatura do PSDB. Isso é outro assunto. Não darei palpites em

partido alheio, mas “escantearam” o Governador e agora querem que ele seja

candidato a Vice-Presidente, querem passar um melzinho na boca dos mineiros,

dizendo que haverá um mineiro de Vice-Presidente, a fim de terem os votos em

nosso Estado. Minas Gerais já tem uma candidata, Dilma Rousseff, mineira, nascida

em Belo Horizonte. Não precisa de Vice-Presidente mineiro não, pois vamos ter

Presidente, mesmo porque Vice-Presidente mineiro já temos um da melhor qualidade,

o José Alencar. Este sim é um homem digno, que faz jus ao cargo que ocupa e

retrata as melhores tradições de Minas Gerais, junto com o Presidente Lula, que faz

esse belíssimo trabalho.
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Quero, assim, aqui discordar, de maneira convicta, do conteúdo desse artigo do ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso, que nos ajuda muito nessa comparação.

Quero dizer, para concluir, que esse projeto democrático-popular precisa continuar.

Vejam bem, o Presidente Lula, do alto da sua popularidade, dos seus quase 90% de

aprovação, reiterou o seu espírito democrático, não quis nem conversa sobre terceiro

mandato. Ele respeita a democracia brasileira, apresenta, com o nosso partido, uma

pré-candidata, a Ministra Dilma Rousseff - de Minas Gerais, diga-se de passagem -,

para continuar essa belíssima obra realizada em nosso país. Tenho a certeza de que

o povo mineiro e o povo brasileiro vão comparar e farão a escolha certa no momento

certo.

Que bom que o PT, ao completar seus 30 anos, tenha essa belíssima contribuição

registrada na história do País. Um governo que fez o País crescer, mas que fez

principalmente as pessoas crescerem junto com ele. Hoje o Brasil é modelo de

crescimento econômico para o mundo inteiro, com justiça social e com distribuição de

renda. Parabéns, Presidente Lula! Parabéns, Vice-Presidente José Alencar!

Parabéns, Ministro do Bolsa-Família, o nosso querido Patrus Ananias, por esse

belíssimo trabalho de incorporação e resgate da dívida social em nosso país!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com prazer, a presença, em Plenário, de

membros da Comissão Representativa do seminário legislativo “Esporte, Infância e

Adolescência - Caminho para a Cidadania”, Profs. Amailton Sales, Walter Fortini e

Júlio César Martins. Registro também a presença do Prof. Ranulfo, Diretor da Escola

Estadual Santa Filomena, do Município de Santana do Manhuaçu.

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.
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Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 4.173/2010, do Deputado Sebastião Costa, ao Projeto

de Lei nº 4.144/2010, do Governador do Estado, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 11 de fevereiro de 2010.

João Leite, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.450/2010, da

Comissão de Educação, e 5.451 a 5.456/2010, 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 Assuntos Municipais - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária, em 10/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.335/2010, do Deputado Doutor

Viana, e 5.370/2010, do Deputado Gustavo Valadares; e de Fiscalização Financeira -

aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 10/2/2010, do Requerimento nº 5.134/2009,

do Deputado Weliton Prado, na forma do Substitutivo nº 1; e pelos Deputados Gil

Pereira - informando sua renúncia como membro efetivo da Comissão de Defesa do

Consumidor (Ciente. Publique-se.); e Luiz Humberto Carneiro - indicando o Deputado

Gil Pereira para membro efetivo da Comissão de Minas e Energia, na vaga do ex-

Deputado Rêmolo Aloise (Ciente. Designo. Às Comissões).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando a

constituição de comissão especial para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos e

apresentar propostas para a regularização patrimonial dos imóveis da extinta

MinasCaixa constantes no Anexo I da Lei nº 13.439 e discutir a política estadual de

moradia de interesse popular. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Cumpra-se.
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O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Domingos Sávio solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a

palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Cumprimento o Sr. Presidente, os demais

Deputados e todos os que nos acompanham nesta Casa do povo mineiro. De modo

especial quero me dirigir aos meus prezados amigos quase conterrâneos, pois nasci

em São Tiago, próximo de São João del-Rei e Ritápolis, cidade protegida por Santa

Rita, nossa padroeira. É uma grande alegria para nós termos a presença de quatro

dos seus representantes legais, pois já fui Vereador, como também o Deputado

André Quintão. Estamos hoje no Parlamento mineiro preocupando-nos com toda a

realidade de Minas Gerais e até do Brasil, mas sabemos que o Vereador é que está

lá na ponta, enfrentando no dia a dia as demandas da comunidade.

Quero também cumprimentar o prezado amigo Jesu Ribeiro Resende, Vereador

pelo PSDB, como também os Vereadores Gilberto Lúcio de Souza, pelo PSC; Marcos

Antônio Heitor dos Santos, pelo PT; e Sormoni Jesus de Oliveira, pelo PTB.

Muito obrigado por estarem aqui trazendo as preocupações e as reivindicações do

povo de Ritápolis. Temos uma carinho especial por todo o Campo das Vertentes. Vivo

e crio a minha família em Divinópolis, porque também sou divinopolitano de coração,

já que tenho muito amor àquela terra querida que me acolheu, mas não me esqueço

das minhas raízes. A nossa origem é fundamental, porque nos acompanha por toda a

vida. Feliz daquele que valoriza as suas origens. A minha origem - bem como a dos

colegas de Ritápolis, que aqui vieram - é de gente simples, humilde, trabalhadora e

devotada aos valores cristãos e familiares..

Sr. Presidente, a pauta do art. 70, como estabelece o Regimento Interno, é para

tratar de assunto de interesse de todos, urgente e inadiável. Hoje, o Brasil vive uma

situação um tanto quanto inusitada, uma vez que em assunto urgente e inadiável se

transformou a eleição. O processo eleitoral, que legalmente deveria se constituir a

partir de julho, dentro do prazo legal, observados os princípios da lei eleitoral, por

razões que todos conhecem, foi deflagrado pelo Presidente da República, no afã de

fazer a sua candidata Presidente do Brasil, pela sua decisão e imputando a ela todas
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as virtudes e qualidades e ainda mostrando todos os defeitos dos demais candidatos.

Inevitavelmente, isso foi tomando conta de alguns espaços, inclusive este espaço

democrático, que também está contaminado por essa linha de raciocínio, embora

tenha havido aqui debates ricos, como o do Deputado André Quintão; porém não

concordo com essa linha de antecipar as eleições, de trabalhar, de forma direta, a

questão da candidatura.

Hoje já falei sobre esse assunto aqui e tenho insistido nele, porque, uma vez

tomado esse caminho pelo grupo do PT, não podemos, sob pena de comprometer o

futuro do País, sermos omissos, e é justamente isso que está ocorrendo. O

Presidente cometeu a ilegalidade de antecipar a campanha, com a sua candidata

Dilma Rousseff, desconhecida no País. Em Minas, ninguém nunca soube das

histórias da Dilma, e agora ficamos sabendo que ela é mineira. Não só dizem que ela

é mineira, mas também que é apaixonada por Minas Gerais. Ela nasceu aqui e foi

embora criança, e eu não a culpo por isso, apenas digo que só não faz sentido

brincar com a inteligência dos mineiros, com esse tipo de discurso. Tudo para

construir, na cabeça do cidadão, de assalto, uma decisão antecipada para garantir o

continuísmo, e isso é tão perigoso quanto os tempos autoritários. Estou me referindo

ao fato de se passar por cima da lei eleitoral e antecipar a campanha eleitoral.

Nós, da Oposição ao governo do PT, entendemos que essa regra que está virando

a regra do jogo, em desrespeito à lei, está favorecendo quem desrespeita a lei e

prejudicando quem a respeita, como é o caso do Governador de São Paulo, que,

desde quando assumiu o governo de São Paulo, já tinha popularidade no Brasil

inteiro, por ter sido um grande Ministro da Saúde, um homem sério e dedicado às

causas do País, e por ter uma história impecável, de luta contra o regime militar,

ajudando a construir a democracia, com a sua trajetória como Vereador, Prefeito,

Deputado, Senador da República e Ministro. Por já ter sido candidato à Presidência

da República, ele pôde mostrar a sua linha de trabalho e, na cabeça do povo

brasileiro, tinha uma preferência que não aumentou, porque, até hoje, ele não fez

campanha e continua cuidando da sua obrigação de governar São Paulo, já que foi

eleito para isso, por sinal, fazendo um grande governo, o que mantém a sua

popularidade e as intenções de voto, como aquele que realmente tem a maior
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preferência do eleitorado brasileiro. Ele não faz campanha, portanto, não altera o

cenário. Já aquela que tinha 2%, 3% de intenção de voto, de repente, coloca-se como

a virtual Presidente da República, porque está fazendo campanha. E, agora, essa

conduta chega não só ao governo de Minas, mas também ao Plenário desta Casa.

Vamos ficar calados e concordar com isso? O pior de tudo é a mania de comparar, ao

dizer que o governo Lula fez isto e aquilo, como se fosse possível fazer uma

comparação sem levar em conta o momento da história, a realidade econômica

mundial e uma série de outros fatores. Como se a comparação fosse simplesmente

meros e frios números, do tipo: fulano fez tantas casas e sicrano fez isto e aquilo,

como se a realidade política e econômica, enfim, como se a realidade mundial não

devesse ser levada em conta nessa análise, uma análise simples. Mas há uma

comparação que, em qualquer tempo, é conveniente fazer: de como governar, do tipo

de postura que se deve ter quando se tem a responsabilidade de comandar, liderar o

País, o Estado ou a cidade. Antes de fazer essa comparação - porque respeito muito

a liderança e a competência do nobre Deputado João Leite -, quero conceder-lhe

aparte, para que, juntos, possamos refletir sobre esse tema. Será difícil comparar o

jeito de governar do PSDB, fazer política, a nossa maneira, a nossa prática, os

valores que prezamos, com a maneira de fazer política do PT? Será que essa

comparação interessa ao eleitor, que escolherá quem comandará o País no futuro?

O Deputado João Leite (em aparte) - Eu agradeço. V. Exa. ontem nos brindou com

um grande discurso histórico nesta Assembleia Legislativa. Agora novamente volta

com muita sabedoria, inteligência e competência a esta tribuna, com toda a

experiência que V. Exa. vem acumulando durante esses anos, como Prefeito, como

Líder partidário e como Deputado Estadual.

Na verdade, quero dar voz àqueles que estão nos acompanhando e que não param

de me mandar mensagem. (- Lê:) “Estou assistindo ao debate e quero lamentar, pois

querem apagar a memória do povo brasileiro; querem apagar a nossa história,

Ulysses, Tancredo, Rui Barbosa, Oscar Niemeyer, Zilda Arns, pois o Brasil para eles

foi descoberto em 2003. Cuidado, a ditadura pode voltar”. Temos outra manifestação

aqui, e quero dar voz a esses telespectadores que veem V. Exa. agora e estão

mandando mensagem. “Estou assistindo agora à TV Assembleia. Pode comparar o
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que foi gasto no metrô de BH, no governo de Fernando Henrique Cardoso e no de

Lula; quanto cargos comissionados para os companheiros?”

O Deputado Domingos Sávio* - É a maneira de fazer política. Estamos chegando!

O Deputado João Leite (em aparte) - Quero responder. No governo do PSDB,

tínhamos 23 ministérios; agora temos 39. A Prefeitura do PT em Belo Horizonte tinha

63 secretarias - tenho de ser sincero e dizer que era no governo Pimentel -, havia

lugar para todos os companheiros. É diferente mesmo, essa tentativa de rachar o

nosso país no meio.

Poderíamos fazer também uma comparação de quanto o governo brasileiro enviou

para o metrô de Caracas. É algo espetacular. Enquanto Belo Horizonte tem 28km de

metrô, Caracas está na quarta fase, na quarta extensão do metrô. E tudo isso

financiado pelo governo brasileiro para o companheiro do PT, Chávez, e para Evo

Morales, que tomou a Petrobras. Eles são diferentes para o PT. Para nós, não; eles

aviltam a dignidade humana, o direito humano e a democracia. Para o PT, o paredão

que está em Cuba e matou tantas pessoas é possível. A morte por enforcamento e

por apedrejamento em Teerã, no Irã, também é possível. Isso pode sim. Essa é a

diferença que podemos constatar, e os telespectadores da TV Assembleia também

estão nos ajudando enviando mensagens. Podem continuar mandando as

mensagens que elas ajudarão nesse debate. Eles já esclareceram, é bem diferente

mesmo. Parabéns. Acompanho com atenção o pronunciamento de V. Exa., Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Agradeço muito ao Deputado João Leite e àqueles

que, por meio do Deputado, enviaram e ainda estão mandando mensagens. Tenho

em mão um artigo que saiu no jornal “Folha de S. Paulo”, de um dos homens mais

respeitados não só no campo jurídico, mas também como um grande cidadão

brasileiro, respeitado por todos - até onde me consta, pelo próprio PT, pelo PSDB e

por todos que acompanham e prezam o Estado de Direito. A democracia pressupõe

um Estado de Direito em que as regras do jogo sejam claras e as pessoas tenham de

fato direitos e acesso à Justiça. Eu me refiro a Ives Gandra da Silva Martins, grande

jurista, professor de Direito da USP e referência no Brasil.

Agora, no mês de janeiro, Ives Gandra acaba de publicar artigo em que inicia
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falando sobre o regime de exceção que vivemos de 1964 a 1985, da importância da

superação desse regime, da participação de instituições como a OAB - então cita

figuras como Ulisses Guimarães, Mário Covas, Franco Montoro e várias outras

lideranças - e naturalmente fala que isso foi luta de muitos, mas faz... (- Interrupção

por falta de energia elétrica.)

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Ilustre Deputado Domingos Sávio,

comunico que houve problema técnico na cabine e que seu tempo será integralmente

restituído, pois respeitamos a democracia.

O Deputado Domingos Sávio* - Obrigado. Este é o grande instrumento por meio do

qual temos de buscar as transformações, a evolução, e é sobre esse tema que eu

falava. Quando Ives Gandra escreveu esse artigo, ele foi ao período negro da

ditadura, destacou a importância daqueles que lutaram contra ela para chegar a algo

que está acontecendo hoje - e isso deve ser comparado. Ele busca algo terrível que

aconteceu no passado e chega a questões que estão sendo levantadas hoje. O

Presidente precisava da reeleição, e foram feitas algumas tentativas como, por

exemplo, o famigerado código dos jornalistas, que tentava cercear a liberdade de

imprensa e que mobilizou todos os profissionais de imprensa e todos os veículos de

comunicação do Brasil para aquele ordenamento jurídico sob o pretexto de que

regulamentaria profissão ou conselho de jornalista. Na verdade, havia inúmeros

artigos que cerceavam a liberdade de expressão, mas esses pseudoguerrilheiros que

ainda tentam, de alguma forma, impor ao Brasil regime marxista comunista, fazem

com que o Presidente Lula receba Ahmadinejad no Palácio do Planalto, o homem que

acabou de mandar fuzilar no Irã 12 cidadãos pela simples acusação de que fizeram

protesto contra as eleições fraudulentas que ele, de alguma maneira, organizou

naquele país. Da mesma forma, grupo de pessoas aplaude o Presidente da Bolívia

que roubou dos brasileiros a Petrobras. Bateram palmas enquanto o Sr. Evo Morales,

com sua postura autoritária, fechava veículos de comunicação. E Ives Gandra vem

dizendo sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, objeto de decreto do PT:

“Organizado por inspiração de guerrilheiros pretéritos, pretende, todavia, derrubar

essas conquistas democráticas, realimentando ódios e feridas”. E pior, diz Ives

Gandra: “Todavia o pior de tudo é que é programa, reprodução dos modelos
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constitucionais da Venezuela, do Equador e da Bolívia”. Ou seja, tentam impor isso

por decreto ao povo brasileiro, que tem tradição de democracia, de liberdade, pois

ainda estamos construindo, lutando por ela. Como isso afeta nossa vida? Citarei

decreto recente que está afetando a vida do povo do Norte de Minas e os produtores

rurais em todo o Estado. O Presidente Lula fez decreto dizendo que a mata seca do

Norte de Minas - que deve ser preservada, mas com regras próprias para aquele tipo

de vegetação, para aquela realidade -, a partir de agora, virou mata atlântica. Por

decreto, ele quer dizer agora que o Judiciário está proibido de conceder liminar para

retirar o indivíduo que invade terras, os invasores sem terras - e isso está nesse

mesmo decreto do chamado Programa Nacional dos Direitos Humanos, ou seja,

retirou o direito de agir do Judiciário por decreto.

Essa é a diferença entre os tipos de governo. Sem falar no que disse o Deputado

João Leite, é um governo que faz da estrutura pública a propriedade de um partido ou

grupo, com empreguismo; é um governo que prometeu combater a corrupção no

Brasil e, de certa forma, banalizou-a. Toda vez que alguém se envolve em corrupção

e está ligado ao governo, o próprio Presidente Lula diz: “Não é bem assim. Coitado, é

o companheiro Delúbio”. E no escândalo do Senado? “Ah, mas o Sarney não é um

cidadão qualquer. Não tem problema, pode cometer os maiores impropérios”.

É essa a comparação que precisa ser feita quanto à maneira de governar. Aqui em

Minas estamos terminando oito anos de governo. Não queremos fazer comparação

entre o governo Aécio e os anteriores, em termos de obras. É isso o que tentam fazer

em relação aos governos do PT e do Fernando Henrique. Os tempos são outros, a

realidade econômica implantada definitivamente no Brasil e para a qual o PSDB

contribuiu possibilitou vivermos hoje um momento melhor no País, viabilizou o

surgimento de mais obras públicas. Minas sempre pode ser comparada nas obras - o

governo é do PSDB - e na maneira de governar em parceria com as Prefeituras, de

forma transparente. São quase oito anos de governo Aécio Neves, e até hoje não

houve nenhum escândalo, nenhum problema de corrupção, o dinheiro público está

chegando ao cidadão por meio de obras e serviços. É o que faremos: não

cometeremos o crime de antecipar campanha eleitoral, mas também não ficaremos

omissos. Faremos debates aprofundados porque queremos preservar a democracia,
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desejamos um caminho novo para o Brasil. Como disse o Aécio, de forma muito

apropriada, é um período pós-Lula, e não um continuísmo. Já começam a achar que

são donos do País, já dizem frequentemente que são bons e o resto é ruim. Isso não

é democracia, esse não é o melhor caminho para o Brasil. O melhor caminho é o

momento pós-Lula. Não ficaremos dizendo “fora Lula”, como fizeram com o Fernando

Henrique.

É hora de termos grandes pensamentos para o País como um todo, principalmente

consolidando a democracia e não tentando usurpá-la com decretos como esse. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado André Quintão. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores, gostaria de prosseguir nesse debate político importante. Esta é uma

Casa Legislativa e, obviamente, o debate eleitoral será feito no tempo adequado.

Ainda estamos distantes das convenções de junho, a campanha terá início após o

mês de julho. Estamos aqui fazendo um debate sobre o nosso país.

Gostaria de, fraterna e respeitosamente, discordar desse tom adotado nos últimos

dias por alguns Deputados do PSDB em relação à postura do PT quanto a alguns

temas da atual conjuntura. Sinceramente, acho que a Oposição ao governo Lula está

absolutamente desnorteada, sem eixo, sem rumo, sem pega. Alguns argumentos

remontam à memória da época da ditadura, já que fazem um tipo de crítica ao PT que

era feito pela extrema direita à imagem e semelhança daquela que faziam aos

partidos comunistas: “Comunistas comem criancinhas, o PT irá desalojar as pessoas

dos apartamentos, caso chegue à Presidência da República; o PT é contra a vida; o

PT apoia pena de morte.” O que é isso? Não entraremos nessa discussão, porque o

povo brasileiro já adquiriu um grau de maturidade política e não absorve mais esse

tipo de vinculação. Hoje, vincula-se o PT ao ProUni e ao Programa Bolsa-Família.

Pensou PT, pensou Bolsa-Família, pensou Patrus, pensou Lula, pensou José
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Alencar, que são os condutores desse programa em nosso país. O governo Lula

recolocou o País no cenário internacional.

O Presidente Lula, no fórum econômico de Davos, recebeu - ele não pôde

comparecer pessoalmente, por uma questão de saúde - o Prêmio de Estadista

Global. Não foi uma honraria dos sindicatos, dos partidos de esquerda da Europa,

mas do fórum econômico, das elites econômicas que estão vendo que o Brasil

quebrou paradigmas, conseguiu implementar um modelo de crescimento econômico

com distribuição de renda. Isso o ex-Presidente Fernando Henrique não fez. O

governo Fernando Henrique colocou o País na recessão. Gosto muito de relembrar

episódios - e aqui entro no debate sobre a forma de governar -: quando veio a crise

econômica, qual foi o rumo adotado pelo Presidente Lula? Foi dito: “Vamos investir

nas políticas sociais, aumentar o reajuste do Bolsa-Família e aumentar o recurso da

alimentação escolar. Vamos oferecer crédito mais barato, desonerar a chamada

“linha branca” - fogão, geladeira, máquina de lavar. Povo brasileiro, vamos consumir

mais, vamos ter mais conforto, porque isso aquecerá o mercado interno, vamos

colocar mais recursos para a agricultura familiar”. Ou seja, o Presidente Lula foi

corajoso, enfrentou a crise econômica injetando recursos no mercado interno de

consumo. Lembro-me de que, em 1999, 2000, em uma dessas crises que ocorrem no

capitalismo mundial, o Presidente Fernando Henrique autorizou, Deputado Carlin

Moura, um corte de 30% na verba repassada para entidades sociais - creche, asilo,

entidade que atendia pessoas com deficiência -, como a antiga Legião Brasileira de

Assistência - LBA. Tivemos que organizar uma caravana aqui em Belo Horizonte, que

contou com mais de oito ônibus, para protestar na Esplanada dos Ministérios. O ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso tirou dinheiro de asilos e de creches por

causa de uma crise econômica. Isso é fato, essa é a forma de governar do ex-

Presidente do PSDB. É claro que há administrações mais lúcidas, que não seguem

essa cartilha do ex-Presidente Fernando Henrique ao pé da letra. E o candidato do

ex-Presidente é José Serra, à imagem e semelhança. É o tucanato paulista, que

escanteou o Governador de Minas no processo sucessório nacional. Qual a nossa

forma de governar? Estado onde é preciso. Vejo como um avanço a criação de um

órgão federal para promover a igualdade racial, para cuidar dos quilombolas. Vejo a
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criação de um órgão para afirmar os direitos da mulher e o fortalecimento dos direitos

humanos como algo positivo. Vejo, ainda, com bons olhos o Ministério do

Desenvolvimento Agrário para gerenciar os recursos do Pronaf e incentivar a

agricultura familiar. Isso é muito importante para o nosso país. O Presidente Lula - e o

Deputado Domingos Sávio não disse aqui - ampliou o Estado não simplesmente com

cargos de confiança, mas com concurso público. Não fez isso para alojar

companheiros, não, mas para contratar professor universitário para dar aulas nos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e nas universidades federais que estão sendo

abertas. Não se abre universidade sem contratar professor universitário. O Ministério

do Desenvolvimento Social que gerencia um orçamento de R$40.000.000.000,00 por

ano, que atinge 5.561 Municípios e beneficia 60 milhões de pessoas tem a metade de

funcionários da Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro. Isso mostra a

eficiência e a competência da gestão do Ministro Patrus Ananias. Então, não há

inchaço do Estado; há, sim, lógica de Estado forte onde o povo precisa.

Por isso, não privatizamos o Banco do Brasil, hoje fundamental para o

fortalecimento; não privatizamos a Caixa Econômica Federal, peça estratégica no

programa Minha Casa, Minha Vida, no Programa de Aceleração do Crescimento e

nas obras de saneamento ambiental; não privatizamos a Petrobras, e hoje, com o

pré-sal, mais recursos serão dirigidos para a área social, principalmente para a

educação. Defendo, sim, o Estado forte; sou contra o Estado mínimo, que faliu.

Defendo não aquele Estado totalitário e presente nas questões da individualidade

humana, mas o Estado que integra o jovem na universidade, que oferece escola

técnica para a profissionalização, o Estado indutor da distribuição de renda e do

crescimento econômico.

Não vamos fazer essa discussão hoje, por falta de tempo, mas uma das falhas que

vejo em Minas Gerais é que ainda somos um Estado profundamente desigual. Não

temos, como deveríamos, uma universidade estadual de Minas Gerais induzindo o

desenvolvimento por meio da ampliação de vagas gratuitas para jovens pobres em

regiões menos desenvolvidas do Estado. Hoje, Minas está reduzindo a desigualdade

pela ação do governo federal, mas esse é um outro debate; vou-me ater ao debate

nacional.
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O Brasil se impôs no cenário mundial de várias formas. Veja, Deputado Carlin

Moura - lembrando que o partido de V. Exa. tem grande responsabilidade nisso -, que

o Brasil conseguiu trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro e a Copa do Mundo

para o país. O Presidente Lula vai deixar o governo às vésperas de uma Copa do

Mundo e de uma Olimpíada a serem realizadas aqui. Se os próximos governos

souberem continuar esse trabalho do Presidente Lula, aproveitaremos esse momento

com oportunidades de mobilidade urbana, emprego e infraestrutura; basta que o

próximo governo dê continuação a esse projeto exitoso do governo Lula. A nossa

forma de governar é essa, valorizando a democracia. Nunca aconteceram tantas

conferências de políticas públicas quanto agora, e os Conselhos são respeitados -

acabamos de sair da I Conferência Nacional da Comunicação. Como disse aqui,

Deputado, a primeira medida do Presidente Fernando Henrique ao assumir o governo

foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar; além disso, não convocava

conferências bianuais e desrespeitava o Conselho Nacional da Assistência Social.

Não vou nem falar sobre quanto custou a reeleição do Presidente Fernando

Henrique, com aquela emenda no Congresso Nacional, que é um caso de polícia,

mas que infelizmente não recebeu a apuração necessária. Quanto custou a

aprovação da emenda da reeleição do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso? V.

Exa. sabe muito bem que o processo foi amplamente discutido pelo País afora, com

provas e tudo mais. Mas esse é um debate rebaixado, no qual não entrarei. Prefiro

ficar no campo das realizações, da forma de governar.

E a nossa forma de governar é democrática, com inversão de prioridades e sem

dissociar a questão social da questão econômica, mas colocando-a como um

componente estratégico: a questão social impulsionando o crescimento econômico.

Com o maior prazer, concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio, parlamentar

atuante, que tenho na mais alta estima. Tenho certeza de que V. Exa. não comunga

com esse tucanato paulista que exclui Minas Gerais do processo sucessório nacional.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado André, o respeito que tenho

por V. Exa. é do mesmo nível e intensidade, e tenho certeza de que V. Exa. sabe

disso. O que me leva a aparteá-lo é uma discordância profunda não só quanto a

alguns temas que V. Exa. aborda, mas também quanto à maneira como o faz.
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Respeito-o muito e não sei por que razão V. Exa. fez questão de dizer, como se eu

tivesse me esquecido de considerar, que o Presidente Lula contratou muitos

funcionários, mas que o fez por meio de concurso. Não é verdade. V. Exa. sabe que

ele contratou por concurso, sim, e que isso é uma rotina em todos os governos:

alguns vão-se aposentando, a população do Brasil vai crescendo e a riqueza do

Brasil também, felizmente. Assim, cada governo que chega tem um patamar

diferente. Mas vou fazer uma afirmação, lembrando que ele adora a expressão

“nunca na história deste país”.

Posso afirmar-lhe, com certeza absoluta, que - e os números estão nos balanços do

governo para confirmar - nunca, na história do País, nenhum Presidente criou tanto

cargo de livre nomeação para companheiros. Essa é a discussão sobre forma de

governar. Não entrarei no mérito do Estado mínimo ou máximo. Hoje, o povo está

acordando para não aceitar esse tipo de ponderação, que não leva a resultados. O

Estado deve ter o tamanho necessário para servir à comunidade. Uma Prefeitura

também deve ter um número mínimo de secretarias que corresponda à sua realidade.

Desse modo, uma Prefeitura do interior não pode ter o mesmo número de secretarias

que a Prefeitura da Capital. Todavia, durante o período em que o PT governou, a

Prefeitura da Capital não precisava ter ficado tão inchada. Uma característica do

partido é fazer um Estado de um tamanho que atenda os interesses dos

companheiros; quanto mais companheiros forem necessários para pagar a

contribuição com o dinheiro recebido do poder público, mais cargos são criados. Essa

é uma ótica diferente. O Governador Aécio e o Prof. Anastasia vieram e nos

mostraram que o dinheiro público foi usado para o cidadão, e não para os

companheiros. Então, o custo do Estado diminuiu, sobrando mais dinheiro para o

cidadão. Como V. Exa. nos disse, em Minas existem grandes desigualdades.

Entretanto, elas não foram criadas agora nem pelo governo anterior. Isso é histórico.

No Estado, nunca as desigualdades foram tão corrigidas, com inúmeros

investimentos na saúde, na educação, na segurança pública e na habitação. São

recordes e mais recordes. Vamos comparar? Não é por aí. A comparação deve ser

feita quanto à forma de governar, e entendo que o povo brasileiro deseja o retorno da

forma democrática.



____________________________________________________________________________
553

Nos segundos que me restam, gostaria de dizer que nós dois temos algo bastante

semelhante: brigamos por causas sociais. Foram citadas, por V. Exa., questões

ligadas à área social e ao Conselho de Segurança Alimentar - Consea. Fui Prefeito e

sempre tive um apreço e um cuidado especial com essas questões, pois é nossa

obrigação. Não é justo dizer que o governo do PSDB não cuidou disso e que, ao se

falar no PT, lembra-se logo do Bolsa-Família. O Bolsa-Família é uma derivação do

Bolsa-Escola, que tinha uma coerência, porque se dava o dinheiro à família e se

assegurava a frequência da criança na escola. O Bolsa-Gás e o Bolsa-Alimentação

reuniram-se num único programa. Há mais orçamento? Sim. Aumentou-se o número?

Aumentou-se. No entanto, é hora de termos um governo que, em vez de ficar

vangloriando-se por aumentar o Bolsa-Família, possa dar, de forma programada, o

benefício a todos que precisam, sem exceção. Deve-se planejar isso a fim de tirar o

povo da miséria e viabilizar, de fato, emprego, qualificação profissional e qualidade de

vida. Comungamos na luta pelas causas sociais, e isso já me deixa extremamente

feliz. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Deputado Domingos Sávio, obrigado. No tempo que

me resta, gostaria - mas deixarei para uma próxima ocasião - de fazer um debate

mais mineiro. Estamos votando o Plano Decenal de Educação, e é importante que

Minas assuma o piso nacional do magistério e a universalização da implantação dos

Centros de Referência da Assistência Social - Cras. Muitos Municípios ainda não têm

os Cras. Os Conselhos Tutelares do Estado passam por uma verdadeira romaria para

conseguirem computador ou veículo, tão importantes para o trabalho.

Sr. Presidente, gostaria que refletíssemos sobre um projeto do Governador que

trata da gestão da Cidade Administrativa. Ele está criando um cargo de confiança, de

síndico da Cidade Administrativa. Votarei a favor, pois, se a Cidade Administrativa é

um prédio grande, precisará de um gerenciamento. Por isso, ele está criando um

cargo, mas precisa ser de confiança? Devemos analisar, verificar a estrutura. Cada

nova ação do Estado é correspondente a uma estrutura. Se essa estrutura for enxuta,

necessária e gerar resultado, a existência do Estado fará sentido. Muito me orgulha o

governo do Presidente Lula e muito me toca a questão das universidades e das

escolas técnicas federais, que resgatam a autoestima dos jovens. Mas vamos deixar
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claro: o Brasil ainda tem uma dívida social muito grande. Existem problemas imensos

e, por esse motivo, não voltarei a esta tribuna, em um curto prazo, para falar das

realizações. Prefiro falar dos desafios.

Há hoje o crescimento do uso de drogas por nossa juventude; precisamos ampliar

os centros de atendimento psicossocial; a taxa de evasão escolar no ensino médio

ainda é muito alta; há a questão da segurança pública; há epidemias. Temos desafios

para os próximos governos. Não consertamos um País em oito anos apenas do

governo do Presidente Lula e do PT. É preciso muito mais tempo. É por isso que os

projetos democrático-populares precisam e devem continuar. Tenho certeza de que,

se depender do povo brasileiro, eles continuarão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - 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 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* - Ilustre Deputado André Quintão, caríssimo Deputado

Domingos Sávio, acho que o debate que se tem travado no Plenário da Casa é

importante; a comparação é importante; discutir com a sociedade brasileira e com o

povo mineiro as diferenças entre os projetos políticos é de fundamental importância.

Deputado André Quintão, também tenho a compreensão de que há profundas

diferenças do nosso Presidente Lula em relação aos governos do Fernando Henrique

Cardoso e do PSDB em Minas Gerais, diferenças que considero perfeitamente

legítimo serem explicitadas. O Deputado Domingos Sávio repete um argumento que

está muito presente, aliás na imprensa brasileira, nesses últimos dias: que o governo

Lula é um governo que incha a máquina do Estado.

Reconheço que defendemos uma concepção diferente do PSDB. Não defendemos

o Estado mínimo, mas um Estado que tem um tamanho suficiente para fazer as

políticas públicas e atender a população, especialmente a mais carente. Porque é a

população mais carente que depende da presença do Estado, do poder público. E a

presença do poder público é a presença do servidor público.
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Ainda agora, na terça-feira, o Ministro da Educação, Fernando Haddad, publicou o

edital para o concurso público de 3.500 servidores para as universidades federais.

São pesquisadores, professores, mestres, doutores, que garantirão o funcionamento

das nossas universidades federais, da Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri, e a extensão do câmpus em Teófilo Otôni, que pode

ainda, nos seus quatro anos de existência, não ter, Deputado André Quintão, a

infraestrutura física ideal a que queremos chegar, mas tem professores, mestres e

doutores de alta qualificação técnica e científica. Teófilo Otôni hoje tem mestres e

doutores que vêm de todos os lugares do Brasil para promover uma educação de

qualidade e impulsionar o desenvolvimento científico do Vale do Mucuri.

Mas estou aqui pensando, Deputado Domingos Sávio, e V. Exa. pode ajudar-me a

esclarecer essa dúvida. Eu, que sou um Deputado de primeiro mandato, que não

tenho ainda a experiência de V. Exa. como Líder da Maioria na Casa e Líder do

PSDB, estou refletindo sobre - nesses quase oito anos do governo Aécio Neves -

quantos cargos efetivos, de carreira, concursados, o Governador Aécio Neves criou,

com exceção da Polícia Militar.

Não me recordo de o governo Aécio Neves criar cargos efetivos, de carreira,

concursados. Esse governo tem criado muitos cargos comissionados. Como bem

disse o Deputado André Quintão, está criando série de cargos comissionados para o

funcionamento do centro administrativo. Quando não é cargo comissionado, é função

gratificada. Aliás, esses cargos não são do interesse do Estado, mas do governo, pois

têm data marcada para se extinguirem, em 31/12/2010. Então essa é concepção

diferente da nossa, que criamos cargos efetivos, de carreira, para fazer a máquina

pública funcionar. Parece-me que o governo do PSDB em Minas Gerais cria cargos

comissionados para atender a interesses do governo. Aí, sim, é inchar a máquina, é

governar para atender ao próprio interesse, e não ao do Estado.

Também chamam muito a atenção as diferenças de concepção da forma de

desenvolvimento econômico do Estado. Minas Gerais teve a melhor situação política

dos últimos anos, com o Governador com ampla maioria, com condições

macroeconômicas favoráveis. Mas nossa economia não aproveitou esse bom

momento, Deputado André Quintão. A economia mineira ainda é intimamente
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baseada na exportação de “commodities”, na exploração e na extração do minério de

ferro, sem agregar valor, sem ter projeto de desenvolvimento regional, como para

desenvolver o Jequitinhonha, o Mucuri e a Zona da Mata, na divisa do Rio de Janeiro.

Estamos perdendo divisa até mesmo na guerra fiscal, pois Minas Gerais não possui

projeto para desenvolver o Estado. Temos economia pobre, que gera pouca renda,

pouco emprego para o Estado, e isso faz a diferença.

O Presidente Lula mostrou, nesses sete anos de governo, que priorizou o mercado

interno, conquistou novos mercados e valorizou a máquina pública, que ajudou o

Brasil a enfrentar a crise mundial que assolou o País. Por meio do poder público, da

intervenção do Estado na economia, fizemos a diferença. Na época deles, vendiam o

patrimônio público a preço inexplicável, sem a devida correspondência com o valor

real do nosso patrimônio. Então essas diferenças têm de ser explicitadas; isso é

importante, e o faremos. Como bem disse a Ministra Dilma, mostraremos nossas

diferenças, o que realizamos e o que foi realizado por eles. O povo possui o direito

democrático de fazer esse julgamento, que aprimorará a democracia brasileira. O

povo saberá fazê-lo.

Lembrei-me agora, Deputado André Quintão, de que hoje comemoramos 20 anos

que outro grande líder mundial, Nelson Mandela, foi libertado da cadeia de

Joanesburgo pelo regime do “apartheid”, que assolou a África do Sul durante vários

anos. Como liderança do povo sul-africano, negros e brancos, Nelson Mandela

promoveu profunda transformação na África do Sul, acabando com esse regime,

melhorou as condições de vida do povo sul-africano e uniu a nação. Ainda há muito o

que fazer na África do Sul, que sofre as mazelas, as feridas da perversão do regime

do “apartheid”, mas caminha e avança, pois teve grande líder e tem à frente grandes

líderes do congresso sul-africano, que governa a África do Sul nesses últimos anos,

demostrando que, quando se tem rumo político correto, o país ganha.

O mesmo exemplo o Brasil viveu, porque temos aqui a figura do grande líder

operário, Lula, que também, por meio do seu governo, tem ajudado a enfrentar o

“apartheid” social que o Brasil viveu. Nos últimos 70 anos, o Brasil foi um dos países

que mais cresceram na sua economia. Em compensação, a renda não foi distribuída

com o povo, com os trabalhadores. Durante o regime militar, fazia-se o discurso de
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crescer o bolo para depois distribuir. Nas décadas perdidas de 80 e a década

roubada de 90, o povo brasileiro foi excluído da produção nacional. Foi justamente o

Fernando Henrique Cardoso que quis apagar a história do Brasil. E hoje, ao seu lado,

estão aqueles mesmos que defenderam a ditadura militar, albergados, abrigados no

grande partido da direita, os democratas. Vários deles tiveram sustentação do regime

militar. Nós, os comunistas do PCdoB ou os militantes do PT, não fomos contra a

democracia, mas vítimas dela. Então, são esses mesmos que hoje fazem o discurso

do Estado mínimo. Foi Fernando Henrique que, quando assumiu, quis apagar a

história brasileira, falando que a era Vargas teria de ir para o lixo da história. Mas a

era Vargas foi importante para o desenvolvimento nacional, foi fundamental para

promover o desenvolvimentismo, coisa de que o PSDB morre de medo. Então essas

diferenças são fundamentais, têm e serão explicitadas.

No que diz respeito à polêmica do Fernando Henrique Cardoso, li vários artigos,

mas citarei o de um dos grandes jornalistas mineiros, de quem sou fã, pela sua

capacidade de escrever, pelo seu pensamento. Não concordo com tudo que ele diz -

aliás, até mesmo no artigo que citarei há partes com as quais não concordo -, mas

admiro a inteligência desse jornalista, do nosso querido Mauro Santayana.

Sobre o artigo do Fernando Henrique Cardoso, em um artigo publicado no “blog” do

Paulo Henrique Amorim, ele diz o seguinte: “Sob a alucinação da idade madura, que

costuma ser mais assustadora que a dos adolescentes, o ex-Presidente Fernando

Henrique Cardoso está conseguindo o que sempre pretendeu desde que deixou o

governo, há oito anos: o tumulto no processo sucessório. Ele – e não mais ninguém –

impediu que as bases nacionais de seu partido fossem consultadas sobre o candidato

à sucessão do Presidente Lula”. Impediu que o Governador Aécio Neves disputasse

as prévias do PSDB. “Se pensasse mais no País e menos em sua própria vaidade,

teria, como o líder que se arroga ser, presidido a construção do consenso que

costuma antecipar as convenções partidárias. Haja os desmentidos que houver, ele

sonhava em criar impasse entre os dois principais postulantes, a fim de ser visto

como a grande solução apaziguadora. Ele continua animado por essa miragem no

sáfaro horizonte de suas ambições.

Assim, estimulou o Governador de São Paulo ao exercício de uma tática de
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desgaste contra as pretensões de Minas. Decretou a precedência de José Serra e

acenou com a chapa puro-sangue. Acreditava que levaria Aécio Neves a renunciar a

servir a Minas, a servir ao Brasil, com novo pacto federativo para o desenvolvimento

de todas as regiões do País, e a contentar-se em ser caudatário de projeto

hegemônico alheio.

Na verdade, essa ilusão era instrumento de outra maior: a de que, com o

afastamento do mineiro da disputa, seu próprio cacife aumentaria. Com isso, buscou

inviabilizar Serra e Aécio, de tal maneira que, com o crescimento da candidatura de

Dilma Rousseff – alvo de tenaz campanha desqualificadora da direita –, as elites

viessem a assustar-se e batessem às portas de seu escritório político pedindo-lhe

que as salvasse de uma ‘terrorista’”. Não é o seu caso, não é, Deputado Domingos

Sávio? V. Exa. não iria bater à porta do Fernando Henrique para ser o salvador da

pátria.

Continuando o artigo de Santayana: “Se esse não fosse o objetivo essencial do ex-

Presidente, poderíamos considerá-lo um tolo – e Fernando Henrique não é tolo. Seu

comportamento poderia estar dentro da advertência de Galileu, de que muita

sabedoria pode transformar-se em loucura, mas, por enquanto, ele está apenas

deslumbrado pela ambição. Se se prontificar a discutir com o Presidente Lula e

aceitar a comparação entre os dois governos, isso só pode ocorrer na hipótese de

que venha a ser ele mesmo o candidato. Do contrário, estará forçando o candidato de

seu partido, seja Serra, seja Aécio, a se transformar em mero defensor de sua

administração e não postulante sério à sucessão. Ambos sabem que a comparação

será desastrosa em termos eleitorais. Talvez ela pudesse realizar-se nos meios

acadêmicos, pelos economistas e sociólogos, companheiros de sua ex-excelência, e

ainda assim é certo que Fernando Henrique perderá, se a discussão for séria. Entre

outras coisas, o ex-Presidente multiplicou as universidades pagas; Lula, ao contrário,

criou novos centros universitários federais e promoveu maciça inclusão dos pobres no

ensino médio e superior.

Pergunte-se ao eleitor do Crato, no Ceará, e da periferia de São Paulo se ele

estava mais feliz durante os anos de Fernando Henrique. Faça-se a mesma pergunta

ao pequeno empresário que consolidou o seu negócio com a expansão do consumo,
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os créditos facilitados e os juros mais suportáveis que paga hoje. Até mesmo os

banqueiros se sentem mais satisfeitos”.

O Deputado Domingos Sávio* - V. Exa. me concede aparte?

O Deputado Carlin Moura* - Deputado André Quintão, há um pedido de aparte do

Deputado Domingos Sávio. O meu tempo já se esgotou. Se V. Exa. for complacente

comigo, vou conceder-lhe o aparte, pois não gosto nunca de negar um pedido do

Deputado Domingos Sávio, porque sei que ele não quer Fernando Henrique

candidato a Presidente e muito menos Aécio e Serra sendo coniventes e

coadjuvantes de Fernando Henrique Cardoso nesse debate político.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Dentro do espírito democrático e com

a mesma convicção de V. Exa. de que o nobre Deputado não irá bater às portas de

Fernando Henrique para voltar ao governo, concedo-lhe mais 3 minutos, Deputado

Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, e concedo aparte

ao Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Agradeço, inicialmente, o aparte. Vejo

que as colocações de V. Exa. e do nosso digno Presidente já estão num clima

carnavalesco. Vou, no mesmo tom, mas com o devido respeito, apenas deixar uma

informação que não é nem um pouquinho carnavalesca, mas é festiva. É uma

informação que nos deixa absolutamente seguros de que temos um rumo, um

horizonte muito bom para o nosso país e de que o nosso partido, o PSDB, e nossos

aliados têm a noção exata da responsabilidade que temos para com o Brasil a fim de

que o nosso país, que está engatinhando na democracia, não vire propriedade,

monopólio de um grupo, não aceite esse jogo de estabelecer que há uma turminha do

bem e o resto é tudo do mal. Isso não é verdade, precisamos construir alternativas

democráticas, alternância no poder. Isso tudo é muito saudável, principalmente

quando temos gente competente, que está mostrando isso, como o Governador José

Serra, que tem uma aprovação fantástica em São Paulo, que faz um governo sério e

correto. Ele enfrenta dificuldades, é claro, pois governar é enfrentar dificuldades.

Temos o Governador Aécio Neves com uma história impecável.

Temos, aí, a boa notícia. É como uma bomba, mas é ótima. Não importa se numa
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única chapa puro-sangue ou em que circunstância será, ouvi de todos eles, e não é

daquele que fala de manhã uma coisa e à tarde outra, que estarão juntos, solidários,

unidos e com muita identidade de propósito: servir ao Brasil e estabelecer

perspectivas para solucionarmos os problemas que estão aí, e não ficar remoendo o

passado; estabelecer perspectiva clara de melhorar o nosso país. Então, essa é a

contribuição.

Agradeço ao Presidente, que me concedeu 1 minuto para fazer esta consideração.

Agradeço também ao Deputado Carlin Moura o aparte. O momento realmente é de

festa. Inicia-se o carnaval, a maior festa tradicional do nosso povo e do nosso país.

Mas, na verdade, precisamos não permitir que ela também sirva de enredo de samba

de uma nota só. Que tenhamos inspiração para encontrar alternativas melhores para

nosso país. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço as palavras do Deputado Domingos Sávio.

Realmente a alegria do carnaval e do samba não torna nem menos nem mais sérias

as intervenções. Muito pelo contrário, o povo brasileiro sabe fazer festa e, ao mesmo

tempo, sabe trabalhar e ser sério. Segundo as palavras do Mauro Santayana, grande

jornalista mineiro: “De carnavalesco, não tem nada, mas sim de muita sabedoria”.

Saiba, Deputado Domingos Sávio, que também nos preocupamos com o futuro do

Brasil. Não é à toa que o governo do Presidente Lula está preocupado com a

construção do Projeto Brasil 2022, quando o País completará 200 anos de sua

independência. Por isso é necessário que se preocupe com a melhoria da

infraestrutura, da distribuição de renda e da distribuição energética. Este é o Brasil

que queremos construir e que o povo brasileiro ajudou a construir. O Presidente Lula

teve papel decisivo, e, se Deus quiser, a Ministra Dilma Rousseff haverá de dar

continuidade a essa jornada. Muito obrigado, Deputado André Quintão. Feliz carnaval

a todos os mineiros. Vamos nos encontrar pelo interior de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 18, às 14 horas, com a seguinte
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia

18/2/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/2/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, 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 Eros Biondini,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão 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. Maria

Albanita Roberta de Lima, Subsecretária de Assistência Social (3), do Sr. Dilzon Melo,

Secretário de Desenvolvimento Regional (2), do Sr. Paulo Fernando Rodrigues

Lopes, Superintendente Operacional da Copasa Serviços de Saneamento Integrado

do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A., do Sr. Fabrício Torres Sampaio,

Subsecretário de Transportes, do Sr. Cássio Antônio Ferreira Soares, Chefe de

Gabinete da Secretaria de Defesa Social (16/1/2010); do Sr. Gilman Viana Rodrigues,

Secretário de Agricultura, da Sra. Kênnya Kreppel Dias Duarte, Chefe de Gabinete da

Secretária de Planejamento (23/1/2010); da Sra. Anette Ceci Peixoto, Secretária de

Governo de Ribeirão das Neves; e do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete

da Secretária de Educação (30/1/2010). 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 e Antônio Carlos Arantes em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, para debater os valores cobrados a título de pedágio

e o reiterado atraso no cronograma de obras da Rodovia MG-050, previsto no

contrato de parceria público-privada entre o governo do Estado de Minas Gerais e a
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empresa Nascente das Gerais, cujo objeto é a concessão dessa rodovia; André

Quintão em que solicita seja realizada audiência pública para fazer um balanço das

emendas populares ao PPAG voltadas para as políticas de atenção aos direitos da

criança e do adolescente e também para discutir e definir, com os movimentos

sociais, as prioridades de atuação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente para 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, 11 de fevereiro de 2010.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.437, EM

10/2/2010

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, Tiago Ulisses e André Quintão, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago

Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar o Veto Total à Proposição de Lei nº 19.437 e passa à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer, em turno único, pela rejeição do veto. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - André Quintão - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.437

Comissão Especial
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Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto total à Proposição

de Lei no 19.437, que concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei no

14.599, de 23/1/2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias

Barbosa o imóvel que especifica.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem no 438/2009.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada a esta

Comissão Especial, para receber parecer, nos termos do art. 111, inciso I, alínea “b”,

combinado com o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposição de Lei no 19.437 concede ao donatário do imóvel de que trata a Lei no

14.599, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias

Barbosa o imóvel que especifica, o prazo de cinco anos contados da publicação da lei

para a consecução das obras destinadas à construção de casas populares. Prevê

ainda que, findo esse prazo, sem que tenha sido dada ao imóvel tal destinação, o

bem reverterá ao patrimônio do Estado.

A Lei no 14.599, de 2003, conferiu autorização legislativa para que o Estado

pudesse doar ao Município de Matias Barbosa imóvel com 7.620m2, situado nesse

Município, registrado sob o no 1.530, a fls. 217 do Livro 3, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Matias Barbosa, destinado à construção de casas populares.

Estabeleceu, ademais, a referida norma que o imóvel reverteria ao patrimônio do

Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista.

Tendo em vista que o prazo previsto na cláusula de reversão expirou, sem que o

Município tenha cumprido o encargo, e, para evitar que o imóvel revertesse ao

patrimônio do Estado, o autor da matéria de que resultou a proposição de lei

examinada propôs a concessão de novo prazo para que a municipalidade procedesse

à construção das referidas casas populares. Argumentou, para tanto, que a Prefeitura

de Matias Barbosa está elaborando o Plano Municipal de Habitação de Interesse

Social e que o término do prazo representa impedimento técnico para a inclusão do
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imóvel no planejamento. A ampliação do prazo viria a garantir, dessa forma, a

destinação social do imóvel.

O Chefe do Executivo, por sua vez, opôs veto total à proposição por considerá-la

contrária ao interesse público. Entretanto, consideramos que não assiste razão ao

Governador do Estado; por isso não acolhemos a diretriz emanada do Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do veto total oposto à Proposição de Lei

no 19.437.

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Tiago Ulisses - André Quintão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/2/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Carlos Mosconi, notificando o falecimento do Sr. Agostinho Loyola

Junqueira, ocorrido em 11/2/2010, em Poços de Caldas. (- 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 o Sr. Edmilson Fraiz Silva por ter sido agraciado com a

Medalha Desembargador Hélio Costa pelos relevantes serviços prestados ao Poder

Judiciário (Requerimento nº 5.228/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Diretoria dos Diários Associados pela reportagem

"Infância Protegida", publicada no jornal "Estado de Minas", a qual conquistou o 1º

lugar na categoria Mídia Impressa do Primeiro Prêmio Sbim de Jornalismo em Saúde

Infantil (Requerimento nº 5.229/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Funilândia pelos 47 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.230/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Cordisburgo pelos 71 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.231/2009, do Deputado Doutor

Viana);
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de pesar pelo falecimento do ex-Deputado João Batista de Oliveira, ocorrido em

13/12/2009, nesta Capital (Requerimento nº 5.238/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Deputado Federal Antônio Andrade por sua eleição para o

cargo de Presidente Regional do PMDB (Requerimento nº 5.248/2009, do Deputado

Delvito Alves);

de aplauso à Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio Barreto pelos 15

anos de sua fundação (Requerimento nº 5.249/2009, do Deputado Doutor Viana).

de aplauso ao condomínio do Conjunto Arcângelo Maletta pelos 50 anos de sua

constituição (Requerimento nº 5.250/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Décio de Carvalho Mitre, Juiz do Tribunal de Justiça

Militar, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José

Maria de Alkmim (Requerimento nº 5.251/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Candeias pelos 71 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.307/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Pedro Rodrigues Neto por sua eleição para

Presidente da Câmara Municipal de Candeias (Requerimento nº 5.308/2009, do

Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a PMMG pela presteza e rapidez na prisão dos bandidos e

recuperação do material do roubo ocorrido na loja Cruzeiro Mania, no Barreiro, em

13/12/2009 (Requerimento nº 5.310/2009, do Deputado Célio Moreira);

de aplauso à Fiat Automóveis S.A. pela conquista do Prêmio Mineiro de Gestão

Ambiental 2009 (Requerimento nº 5.311/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Gerdau Açominas pela conquista do Prêmio Mineiro de Gestão

Ambiental 2009 (Requerimento nº 5.312/2009, do Deputado Doutor Viana).

de congratulações com a comunidade de São Gonçalo do Rio Preto pelos 47 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 5.313/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com o Desembargador Eduardo Augusto Lobatopela por sua

posse no cargo de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para o

biênio 2010 - 2011 (Requerimento nº 5.327/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de repúdio às atitudes da Senadora Kátia Abreu, Presidente da CNA, denunciadas
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na matéria "Golpe contra Camponeses", na revista "Carta Capital", a ser

encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração do Centro de Gestão e

Estudos Estratégicos da Conferência Nacional da Agricultura - CNA (Requerimento nº

5.353/2010, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial);

de aplauso ao Sr. Roberto Noronha por sua reeleição para a Presidência do

Convention & Visitors Bureau de Belo Horizonte (Requerimento nº 5.354/2010, da

Comissão de Turismo);

de aplauso à Diretoria do Center Shopping de Uberlândia pelos relevantes serviços

prestados com os empreendimentos alocados no Centro Comercial, cujos benefícios

ultrapassam as fronteiras do Município (Requerimento nº 5.355/2010, da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo);

de aplauso à revista “Dystak's”, de Uberlândia, pelos relevantes serviços prestados

ao Triângulo Mineiro (Requerimento nº 5.356/2010, da Comissão de Turismo).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE FEVEREIRO DE 2010

ATA

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.227 a 4.231/2010 - Requerimentos nºs 5.457 a

5.459/2010 - Proposições não Recebidas: Requerimento do Deputado Wander

Borges - Comunicação: Comunicação do Deputado Tiago Ulisses - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite, Weliton Prado, André Quintão e Carlin

Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Requerimento do

Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre

João - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues

- Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Padre João - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zezé Perrella.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte
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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 Antônio Júlio, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Nilson Mourão, Deputado Federal, encaminhando cópia da Lei nº 11.764, de

2008, que institui a data de 25 de março como o Dia Nacional da Comunidade Árabe.

(- À Comissão de Cultura.)

Do Sr. José Luiz Telles, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso,

convidando esta Casa a participar das videoconferências que menciona, promovidas

por esse Conselho, e solicitando sejam disponibilizados para o evento o espaço e o

serviço de recepção e interação de videoconferência desta Casa.

Do Sr. Jorge Felippe, Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e outros,

convidando esta Casa a participar do VI Fórum Global Parlamentarians on Habitat, a

ser realizado nesse Município de 18 a 20/3/2010. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.045/2009, da Comissão de

Direitos Humanos, e 5.039/2009, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor-Presidente da Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.214/2009, da Comissão de

Assuntos Municipais.

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

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.039/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e a nota técnica ao Projeto de Lei nº

3.039/2009.)

Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural,

Urbanismo e Habitação, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.092/2009, da Comissão de Meio Ambiente.
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Do Sr. Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública do

Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.907/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Elizabeth Vitral Amaro, Assessora da Defensoria Pública-Geral,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.124/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Michel Curi e Silva, Juiz de Direito, encaminhando cópia do despacho

proferido no auto de prisão em flagrante de Riverton Alves de Oliveira. (- À Comissão

de Segurança Pública.)

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.767/2009 , do Deputado Célio Moreira.

Da Sra. Ana Regina de Carvalho, Diretora de Educação Especial da Secretaria de

Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.317/2007, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Cássio Antonio Ferreira Soares, Chefe de Gabinete do Secretário de Defesa

Social, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.105/2009, da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Juarez Amorim, Diretor de Operação Metropolitana da Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.052/2009, do Deputado Célio

Moreira.

Do Major PM Paulo Maurício Vieira, Subcomandante da PMMG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.789/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Gustavo Chaves Carreira Machado, Presidente da Associação dos

Procuradores do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia de ofício enviado por

essa Associação ao Governador do Estado. (- Anexe-se ao Veto Parcial à Proposição

de Lei Complementar nº 118/2010.)

Da Sra. Rosemari Maciel Castro e outros, encaminhando representação relativa a

supostas irregularidades cometidas na Escola Estadual Diogo de Castro, no

Município de Papagaios. (- À Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.227/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desportos Santa

Terezinha - Acodest -, 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 de Desportos

Santa Terezinha - Acodest -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação Comunitária de Desportos Santa Terezinha - Acodest -,

com sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos

que tem como objetivo a promoção da prática do judô entre crianças e adolescentes

carentes, o auxílio a crianças vítimas de violência e a inclusão social, por meio do

desporto, de jovens com problemas de coordenação motora.

Assim, o seu reconhecimento como de utilidade pública estadual fortalecerá o

trabalho que vem sendo realizado, trazendo grande contribuição para o sociedade

mineira. Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.228/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Reduto -

Amar -, com sede no Município de Reduto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Reduto - Amar -, com sede no Município de Reduto.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos de Reduto - Amar -, com sede

no Município de Reduto, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1984,

que tem como objetivo a prestação de serviços de caráter social, visando ao bem-

estar e à integração dos cidadãos de Reduto, atuando nas áreas cultural, beneficente

e de execução de programas de extensão rural.

Acreditamos que o seu reconhecimento como de utilidade pública estadual,

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, pelo que 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 4.229/2010

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Levantamento de Peso - FMLP

-, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Levantamento

de Peso - FMLP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2010.

João Leite

Justificação: A Federação Mineira de Levantamento de Peso - FMLP - é uma

associação civil sem fins lucrativos, de caráter desportivo, fundada em 1950, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A referida Associação tem como objetivo a congregação de atletas praticantes do

levantamento de peso e a administração e direção desse esporte especializado em

Minas Gerais, difundindo sua prática.

Acreditamos que o seu reconhecimento como entidade de utilidade pública
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fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo substanciais avanços para o

desenvolvimento do desporto especializado, com efetivos ganhos para a comunidade,

pelo que contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.230/2010

Institui meia-entrada para doadores de sangue nas condições que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica assegurado ao doador de sangue à Fun dação Centro de Hematologia

e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas - o direito à meia-entrada

nos eventos esportivos realizados nos estádios e ginásios sob a administração do

Estado.

Parágrafo único – O benefício de que trata o “caput” terá a duração de seis meses

contados da data da doação.

Art. 2° – Para a concessão do benefício de que trat a esta lei, deverá o interessado

apresentar o comprovante da doação expedido pela Hemominas.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Interessa à generalidade dos cidadãos a existência de bancos de

sangue e de hemoderivados para suprir necessidades em situações diversas.

Em Minas Gerais, criou-se a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia –

Hemominas -, com estabelecimentos instalados em diversas cidades, a qual

desenvolve ingentes esforços para captar doadores a fim de atender aos hospitais do

Estado, fornecendo-lhes sangue e hemoderivados.

Sabe-se das muitas campanhas na procura de doadores de sangue, especialmente

em períodos que antecedem festas, quando a demanda se agiganta.

O que se objetiva com este projeto de lei é incentivar pessoas a doar sangue

mediante a concessão do benefício da meia-entrada nos eventos esportivos

realizados nos estádios e ginásios administrados pelo Estado de Minas Gerais.
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Consideradas as razões desta proposta, conto com o apoio dos parlamentares à

sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.231/2010

Dispõe sobre o controle e a fiscalização do acesso do público aos estádios de

futebol do Estado de Minas Gerais com capacidade superior a vinte mil pessoas e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estádios de futebol com capacidade superior a vinte mil pessoas,

localizados no Estado de Minas Gerais, obrigados a identificar o público frequentador

e a implantar sistema de monitoramento por imagens, conforme dispõem os arts. 18 e

25 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003.

Parágrafo único - A implantação do sistema de identificação e monitoramento será

de responsabilidade do clube, entidade ou órgão que administra o estádio.

Art. 2º - A identificação do público frequentador será realizada por meio de cadastro

preenchido na ocasião da compra ou disponibilização do bilhete de acesso ao

estádio, mediante apresentação de documento oficial de identidade e captura da

imagem fotográfica da pessoa.

Parágrafo único - O cadastro e o registro fotográfico serão preservados e mantidos

sob sigilo, permanecendo à disposição da autoridade de segurança pública por

sessenta dias.

Art. 3º - O monitoramento a que se refere o art. 1º deverá abranger:

I - o campo de jogo e seu entorno;

II - a área reservada ao público, pagante ou não;

III - as áreas em que se localizam as catracas de controle de acesso do público;

IV - os acessos para a entrada e saída:

a) do estádio;

b) dos vestiários;

c) das cabines reservadas à imprensa;

d) dos demais recintos localizados nas dependências do estádio;
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V - as áreas externas consideradas de interesse pela autoridade de segurança

pública.

§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se entorno do campo de jogo os espaços

existentes entre ele e os limites impostos à circulação do público, como pistas de

atletismo, bancos de reservas e áreas gramadas e ajardinadas.

§ 2º - As imagens deverão ser gravadas e ficar à disposição da autoridade de

segurança pública por sessenta dias, a qual, requisitando-as, especificará as cópias a

serem produzidas.

§ 3º - As imagens geradas pelas emissoras de televisão poderão ser consideradas,

a critério da autoridade de segurança pública, sucedâneo de monitoramento para as

áreas referidas nos incisos I e II, desde que:

I - a cessão de imagens não represente ônus financeiro para o poder público;

II - seja possível o acompanhamento do evento em tempo real pela autoridade de

segurança pública.

§ 4º - O monitoramento previsto nesta lei deverá possibilitar a captura individual de

imagens das pessoas por ocasião de sua entrada no estádio.

§ 5º - A Secretaria de Segurança Pública poderá fixar os padrões técnicos a serem

observados na captura a que se refere o parágrafo anterior de forma a compatibilizá-

los com seus sistemas próprios de identificação pessoal.

§ 6º - O monitoramento previsto no inciso V deste artigo somente será exigido nos

casos em que as câmeras possam ser fixadas à edificação do estádio.

Art. 4º - O público será informado da existência do monitoramento por imagens,

inclusive da captura individual a que se refere o § 4º do art. 3º, pelos seguintes meios:

I - quadros informativos localizados em todos os pontos de venda, físicos ou

virtuais;

II - ingressos emitidos ou seus sucedâneos;

III - quadros informativos em todos os portões de entrada do estádio;

IV - avisos sonoros emitidos pelo menos uma vez antes do início de cada etapa da

partida.

Parágrafo único - Os avisos sonoros previstos no inciso IV deverão ser audíveis em

todas as áreas reservadas ao público.
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Art. 5º - Nenhuma partida de futebol será realizada em razão:

I - da inexistência ou do não funcionamento da central técnica de informações a que

se refere os arts. 18 e 25 da Lei Federal nº 10.671, de 2003;

II - do monitoramento insuficiente segundo os critérios de abrangência previstos no

art. 2º desta lei.

Art. 6º - Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, o descumprimento do disposto

nesta lei sujeitará o infrator à penalidade de multa, cujo valor não será inferior a 5%

(cinco por cento) do total arrecadado com a partida onde for apurada a infração.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois tem por objetivo a

implantação de um sistema de controle de acesso aos estádios de futebol, local onde

se realizam eventos esportivos com grande público.

Devido aos constantes episódios de violência, envolvendo torcedores em atividades

desportivas, é necessário criar instrumentos eficazes para inibir atos de violência e

vandalismo, e possibilitar a identificação de eventuais infratores.

Os arts. 18 e 25 da Lei Federal nº 10.671, de 2003, (Estatuto do Torcedor) dispõem

que:

“Art. 18 - Os estádios com capacidade superior a vinte mil pessoas deverão manter

central técnica de informações, com infra-estrutura suficiente para viabilizar o

monitoramento por imagem do público presente.

...

Art. 25 - O controle e a fiscalização do acesso do público ao estádio com

capacidade para mais de vinte mil pessoas deverá contar com meio de

monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo do disposto no art. 18 desta

Lei.”
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Certo é que, diante dos lamentáveis episódios de violência constantemente

presenciados nos estádios brasileiros e da realização da Copa do Mundo de 2014 no

Brasil - evento em que todas as atenções estarão voltadas para o nosso país,

especialmente em razão do televisionamento de alcance global que atinge bilhões de

telespectadores -, medidas rígidas e específicas de segurança deverão ser adotadas.

Sendo assim, a identificação do público frequentador e a varredura completa por

imagens dos espaços internos e, se possível, das cercanias dos estádios é medida

que atende plenamente às finalidades ora almejadas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.779/2009, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.457/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Esporte Clube Democrata - ECD -, de Governador Valadares,

pela passagem dos seus 78 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.458/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Itapeva pelo transcurso do seu 47º

aniversário. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.459/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Procuradoria da República e à Delegacia da Polícia Federal pedido

de providências para que agilizem a investigação da agressão cometida pelo ex-

Secretário de Finanças do Município de Januária, Fabrício Viana de Aquino, contra

Fábio Oliva, membro da Rede Brasileira de Movimentos por Cidades Sustentáveis e

da Associação Brasileira de Combate à Corrupção e à Impunidade - Abracci. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO
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Do Deputado Wander Borges, solicitando seja formulado voto de congratulações

com Natália Aparecida Fontana, em razão da conquista do 1º lugar geral no

Vestibular 2010 da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais.

Comunicação

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

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

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, cidadãos e cidadãs de Minas Gerais que

acompanham esta reunião, nesta tarde, venho à tribuna para dizer que a Comissão

de Segurança Pública realizará, no dia 23 de fevereiro, terça-feira, às 10 horas, uma

audiência pública para discutir as últimas situações de violência envolvendo

mulheres, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Primeiramente, houve um requerimento do Deputado Ruy Muniz, da Comissão de

Segurança Pública, para discutirmos tudo que envolvia a morte de uma mulher

cabeleireira na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, a Deputada

Maria Tereza Lara fez uma emenda solicitando que a Comissão tratasse da questão

da violência da mulher como um todo. Então, nesse momento, ao tomarmos

conhecimento dos fatos, com a quebra de sigilo das investigações que a Polícia Civil

estava fazendo em relação à morte em série de mulheres na Região Metropolitana,

especialmente na região de Contagem, no Bairro Industrial, julgamos necessária a

realização da audiência pública na terça-feira, para discutirmos essas mortes, bem

como a atuação da Defesa Social nessas questões. A Comissão de Segurança

Pública teve a oportunidade de visitar as famílias, entre as quais a de Ana Carolina

Menezes Assunção; esteve com sua mãe, Euzana, e com o viúvo, William. Ficamos

muito impressionados com a dor de toda a família, diante do relato sobre os

momentos em que eles deram conta do desaparecimento da Ana Carolina e sobre as

medidas que tomaram. Tivemos então a oportunidade de convidar a família para

participar da audiência pública a ser realizada na terça-feira. O relato feito,

especialmente pelo viúvo, traz algumas informações importantes para a Assembleia

Legislativa e para as Polícias Civil e Militar em relação a sua atuação. Certamente, as
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Polícias Civil e Militar terão oportunidade de dar esclarecimentos importantes aos

cidadãos de Minas Gerais. Queremos, na audiência de terça-feira, contar com a

presença da Secretaria de Defesa Social, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Será

importante também a presença do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico

Legal e dos familiares das vítimas para discutirmos tal questão. A audiência também

poderá trazer-nos expectativas quanto a sugestões importantes, a fim de que a

Assembleia Legislativa possa intervir, bem como para que as nossas polícias, o

Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística tenham mais condições de atuar

nessas questões.

Quero citar o caso da Ana Carolina, um dos que mais me chamou a atenção, e o

relato do William, o seu viúvo. Imediatamente, quando ele soube do desaparecimento

dela, acionou o telefone 190. Obteve a informação de que era necessário esperar 24

horas. Ao mesmo tempo, eles conseguiram um contato com o celular da Ana

Carolina, que respondeu à ligação e disse que estava próximo à Praça da Cemig, em

Contagem, mas que não poderia dar mais nenhuma informação. Desesperado, ele

pegou o carro e conseguiu interceptar duas viaturas da Polícia Militar, solicitando que

elas rastreassem a região. O carro dela era de fácil identificação pela polícia, pois era

escuro e com “insulfilm”. Foi perdido o início, o momento em que a vida da Ana

Carolina poderia ter sido salva. A polícia esperava esse tempo - parece-me que virou

uma lenda - de 24 horas para agir. É interessante que Comissão de Constituição e

Justiça da Câmara dos Deputados está discutindo essa questão, mas em relação ao

desaparecimento de adolescentes e jovens, não de pessoas. A nosso ver, se

tivéssemos tido uma atuação firme da polícia naquele momento, teria sido evitada a

morte da Ana Carolina. Então, será importante discutirmos na audiência pública de

terça-feira essas questões, a qual contará, aliás, com a presença do Ministério

Público. É importante que a polícia esclareça a Minas Gerais se é necessário

aguardar as 24 horas ou a ação é imediata para achar a pessoa desaparecida. Se a

pessoa for vítima do chamado sequestro-relâmpago ou da “saidinha” do banco, se for

levada, a ação, a nosso ver, tem de ser imediata. Nessa discussão, também vimos

como é importante uma matéria votada neste Plenário recentemente. Refiro-me a um

projeto do Deputado Délio Malheiros que quebra o sigilo da localização do telefone
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celular imediatamente. Se tivéssemos esse instrumento à disposição da polícia, ela

saberia imediatamente onde estava o celular da Ana Carolina. Quebrado o sigilo de

localização daquele celular, a polícia poderia ter interceptado o veículo e salvado a

vida dela. Até antes da sanção governamental seria necessária uma autorização

judicial, que demora muito. Nesses casos, teria de ser algo imediato.

Lamentavelmente, não tivemos essa brevidade para a atuação da polícia. Então, na

terça-feira, essa audiência pública será importante para que a Assembleia Legislativa

continue identificando instrumentos para dar mais agilidade ao trabalho das Polícias

Civil e Militar. É importante também sabermos, até pela proximidade da revisão do

PPAG, se há recursos específicos para serem disponibilizados em programas e

compra de equipamentos para dar mais condições tecnológicas para o nosso IML,

para o nosso Instituto de Criminalística, a fim de termos efetivamente condições de

atuar rapidamente, de dar forças para nossas polícias atuarem com mais brevidade.

Concedo aparte, com muito prazer, ao Deputado Délio Malheiros, que citei

anteriormente em função desse projeto tão importante, que dará mais agilidade ao

trabalho de nossas polícias.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado João Leite, V. Exa. tem razão.

Na verdade, V. Exa. é um parlamentar preocupado com a segurança pública em

Minas Gerais e, há vários anos, atua nessa área na Assembleia Legislativa. Quero

lembrá-lo de que a Lei nº 18.372 decorreu de um projeto nosso nesta Casa que

obriga as operadoras a informar à polícia a localização dos celulares no caso de

sequestros, ameaças de sequestros, investigações e crimes. Após uma reunião feita

com a polícia, chegaram à conclusão de que seria uma revolução para a polícia essa

facilitação por via da localização, pois, quando alguém cometer um crime estando de

posse do seu celular, será mais fácil prender esse marginal ou descobrir o paradeiro

do celular da vítima ou do criminoso, no caso de sequestro-relâmpago e de pessoas

desaparecidas. Trata-se de uma revolução para a Polícia Federal. Afinal, às vezes a

Polícia Federal está com ordem judicial para acompanhar a conversa do marginal,

mas não sabe onde ele está, ou seja, onde se encontra o criminoso.

Então, essa lei que já está sendo utilizada pela polícia, mas há ainda um pouco de

má-vontade das operadoras; é, de fato, um instrumento extremamente eficaz para a
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polícia desvendar casos de sequestros e crimes. Se a polícia trilhar o caminho do

marginal, o caminho do celular, poderá resgatar um taxista. O bombeiro poderá

resgatar uma pessoa perdida em um precipício, e, até mesmo, a aeronáutica poderá

resgatar vítima de acidente aéreo, porque saberá onde está o celular não danificado

de uma pessoa vítima de acidente aéreo.

Portanto, Deputado João Leite, estou satisfeito como Deputado e como cidadão de

ter conseguido aprovar nesta Casa, com ajuda dos meus pares, esse projeto, que se

transformou em lei e que, agora, será um projeto nacional do Deputado Arnaldo Faria

de Sá, que o apresentou em Brasília. Agradeço a V. Exa. o aparte e aproveito para

parabenizar sua atuação nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado João Leite* - Obrigado pela sua contribuição. Deputado Délio

Malheiros, uma das famílias nos disse que solicitou as informações às operadoras,

mas que só depois de três meses é que elas informaram os números dos telefones

para os quais foram feitas ligações do celular de uma das vítimas. Só depois de três

meses as operadoras disponibilizaram os números para a família e para a polícia.

Veja a situação de insegurança que estamos vivendo em relação a essa situação.

Deputado Délio Malheiros, parabéns a V. Exa. pela visão e contribuição para a

segurança das pessoas em nosso Estado. Saiba que, a partir dessa audiência,

queremos prestar, por parte da Assembleia Legislativa, todo apoio ao trabalho das

nossas polícias. Aliás, reconhecemos o trabalho realizado pela Polícia Civil. Durante

o carnaval, ela prendeu o estuprador de Sabará, que estava em Pedra Azul e

confessou a autoria de quatro estupros na região de Sabará. Queremos reconhecer o

trabalho e o esforço da Polícia Civil. Em especial, faço um registro relativo à morte do

Presidente da Câmara de São João do Manhuaçu, o Sr. Américo Courradesqui. A

Polícia Civil, comandada pelos Delegados Wagner Pinto e Dr. Getúlio, de Manhuaçu,

teve um papel importante na prisão do autor e do mandante do crime. Agora,

prossegue toda a apuração.

Portanto, a nossa ideia é que nessa terça-feira tenhamos essa grande audiência

pública para discutirmos essas questões, procurando trazer informações e

esclarecimentos importantes quanto à investigação. O funcionamento dessas rotinas

operacionais será fundamental para a população de Minas Gerais, como também
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ouvir as polícias. Será que é necessário esperar 24 horas após o desaparecimento de

uma pessoa para procurar a polícia e começar o trabalho de localização dessas

pessoas ou devemos fazê-lo imediatamente?

Outras situações envolvem os diversos órgãos da Polícia Civil. Algo muito solicitado

até na própria Assembleia Legislativa é a especialização das delegacias. Há as

Delegacias Especializadas de Mulheres, de Desaparecidos, da Criança e do

Adolescente. É importante que haja uma integração dessas Delegacias com os

Institutos de Criminalística e Médico-Legal. Essa audiência pública será uma grande

oportunidade para discutirmos essas questões.

Sr. Presidente, neste final, gostaria de falar da satisfação de ter passado um

momento com essas famílias, mas também do grande impacto que sofremos com a

tristeza delas. Eu estava acompanhado dos Deputados Carlin Moura, Maria Tereza

Lara e Célio Moreira, e foi impressionante o contato que tivemos com essas famílias,

ao ver a dor que estão sentindo há tanto tempo à espera de respostas. Que as

nossas polícias descubram, o mais rápido possível, o autor desses crimes tão cruéis

e tão bárbaros.

A Assembleia Legislativa está cumprindo com o seu papel de contribuir e ajudar

para que tudo isso seja esclarecido. Portanto, convido a todos a participar dessa

audiência pública que acontecerá na próxima terça-feira, dia 23, às 10 horas, no

nosso auditório junto aos Plenarinhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento a todos e a todas. Mais uma vez, venho

à tribuna para falar da campanha contra as tarifas abusivas praticada pelas

companhias de telefone e pelos serviços cobrados pela internet. Já fizemos várias

outras campanhas vitoriosas, como o fim da taxa de incêndio para todas as

residências de Minas. Hoje, quem é proprietário de uma residência não está mais

obrigado a pagar a taxa de incêndio. Conseguimos acabar com a taxa de incêndio e

impedir a cobrança de taxa para chamar a polícia, assim como também conseguimos

impedir a cobrança de taxa para fazer o boletim de ocorrência. Pela primeira vez na

história, em 56 anos de Cemig, conseguimos uma redução na conta de luz, de 17%.
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Impedimos que a Cemig e a Copasa colocassem no SPC e no Serasa o nome de

quem estivesse inadimplente. Pela terceira vez, conseguimos suspender uma

licitação de R$147.000.000,00, cujos valores iriam compor a planilha de custo a fim

de aumentar a conta de luz do cidadão.

No ano passado, a Cemig queria um aumento de 31%, e nós conseguimos barrá-lo.

Também o ano passado foi o primeiro ano em que não houve aumento no valor da

conta de água da Copasa, porque conseguimos barrar esse aumento na Justiça, por

meio de representação ao Ministério Público. Aliás, ajuizamos uma enxurrada de

representações no Ministério Público contra a Copasa, pelo fato de ela cobrar pelo

tratamento de água e não oferecer o tratamento de esgoto, ou seja, por cobrar por um

serviço que não era prestado. Agora, estamos com uma nova campanha, e tenho

certeza absoluta de que sairemos vitoriosos, como aconteceu com todas as outras

campanhas em que tivemos êxito, como o fim da taxa de incêndio, a redução da

conta de energia e o não aumento do valor da água da Copasa.

A próxima campanha será contra os valores abusivos cobrados pelas companhias

de telefone e internet, por serem eles totalmente astronômicos e fora da realidade,

valores cobrados de forma maldosa pelas grandes companhias de telefone. Nos

países desenvolvidos, essas mesmas companhias cobram um valor muito mais baixo

pelo serviço, e a qualidade é muito melhor. Aqui, desculpem-me a palavra, o serviço é

uma verdadeira porcaria e o valor exorbitante. Tenho dados que revelam que falar ao

celular no Brasil custa muito mais caro que em outros países. É 73% mais caro que

na Inglaterra, 350% mais caro que nos Estados Unidos, 400% mais caro que no

México e na Rússia e 800% mais caro que na China. Para se ter ideia, na Índia o

valor do minuto para falar ao celular é de R$0,02; no Brasil, o minuto é mais de

2.000% mais caro que na Índia.

No Brasil, com R$50,00 o cidadão fala cerca de 111 minutos; no pré-pago, não fala

80 minutos. O minuto é muito mais caro! Na Índia, é possível falar até 2.500 minutos,

mais de 41 horas. O cidadão pode ficar praticamente dois dias, sem interrupção,

falando ao celular. No Brasil, com esse mesmo valor, o cidadão fala apenas 111

minutos. É um verdadeiro absurdo, um assalto, uma malandragem o que fazem as

companhias telefônicas: elas colocam a mão no bolso do consumidor. Como se não
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bastasse, o serviço é de péssima qualidade. Para se ter uma ideia, em todo o Brasil,

um terço das reclamações enviadas aos Procons é contra as empresas de telefonia e

internet. Um verdadeiro abuso é cometido pelas empresas de telefonia.

Iremos com tudo, pois sabemos que são empresas poderosíssimas, que lucram

bilhões e gastam milhões com a grande mídia. Faremos mobilizações, campanhas e

abaixo-assinados. Estamos entrando com ação no Ministério Público, e é importante

que o governo federal se posicione. É preciso criar uma alternativa, uma empresa

própria para garantir a redução desses valores. Não sou eu quem diz isso, tenho

dados oficiais aqui: “A venda casada internet e telefone é totalmente ilegal”. Já

estamos acionando o Ministério Público quanto à venda casada. Temos aqui: “Brasil

tem uma das tarifas mais caras do Mundo”. No jornal “Valor Econômico” temos:

“Tarifa de celular no Brasil está entre as mais caras do mundo”. Vejamos o que diz a

ONU no “FolhaOnline”: “Telefonia no Brasil está entre as mais caras”. O serviço de

telefonia e internet no Brasil está entre os mais caros do mundo. Segundo o estudo

que a ONU divulgou hoje, no “ranking” de 150 países da União Internacional de

Telecomunicações, o Brasil aparece no 40º lugar, e o uso de telefone fixo e celular

consome a maior fatia da renda “per capita”. O acesso à telefonia foi um dos critérios

usados pela Organização para elaborar o índice de desenvolvimento e tecnologia de

informação e comunicação, que avalia os avanços no setor entre 2002 e 2007. O

Brasil caiu seis posições em relação ao índice anterior, e agora ocupa o 60º lugar.

Tomando-se como referência o preço de um pacote básico, concluiu-se que o uso

do celular no Brasil é um dos mais caros, consumindo o equivalente a 7,5% da renda

média “per capita”. Em uma escala crescente de custos, o Estado ocupa a 114º

posição. A telefonia fixa consome a menor fatia. É um verdadeiro absurdo! Está aqui:

“A telefonia do Brasil está entre as mais caras do mundo”, segundo a ONU.

Para se ter uma ideia, no tocante à internet ocorre outro absurdo. No Brasil, a

internet tem uma conexão lenta. Parece uma tartaruga anestesiada, se comparada

com a internet dos outros países. E o valor ainda é altíssimo. No Brasil, o custo de um

“megabyte” está entre R$35,00 e R$109,00. Vocês sabem qual é o valor no Japão? É

R$0,50. E isso não é apenas por um “megabyte”, mas por 61 “megabytes”. No Brasil,

é para 1 “megabyte”. Portanto, no Japão deveria ser muito mais caro, mas não é. Lá
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o cidadão paga o equivalente a R$0,50 pelo “megabyte”.

E quanto é no Brasil? Aqui apenas 1 “megabyte” chega a R$109,00. Nos Estados

Unidos, quase 5 “megabytes” têm o valor de R$6,20. Na França, são 18 “megabytes”.

Então, é um verdadeiro desrespeito, um absurdo, um assalto ao bolso do consumidor.

E a carga tributária é elevadíssima, tanto no nível federal quanto no estadual. É um

verdadeiro abuso. O ICMS no nosso Estado é caríssimo. Tenho um projeto

tramitando para reduzir o valor do ICMS, mas falta vontade política para aprová-lo.

Há um projeto, que apresentamos aqui, para acabar com a assinatura básica da

telefonia fixa, que é outro verdadeiro absurdo. Como é nos Estados Unidos? Lá a

ligação local é gratuita. O cidadão só paga se for fazer interurbano, não paga pelas

ligações dentro do Município nem pela assinatura. Dentro do Município as ligações

são de graça, enquanto que, no Brasil, cobra-se um valor absurdo pela assinatura -

R$46,00 -, utilizando-se ou não o telefone, e ainda não é permitido fazer ligações

interurbanas.

Concluindo: quando se compra e se utiliza um cartão telefônico, as unidades vão

caindo à medida que se fala. No entanto, aqui no Brasil a telefonia fixa não funciona

assim. Somos obrigados a pagar um valor todo mês. Foi, aliás, na época do

Presidente Fernando Henrique Cardoso que o valor da assinatura básica foi elevado.

Havia o argumento de que era importante expandir as redes. Então, que se fizesse a

expansão da telefonia para o Brasil. Mas, para isso, cobrou-se a mais, pois o cidadão

já pagava. Segundo minha avaliação, essa foi uma cobrança ilegal, inconstitucional,

porque o cidadão já pagava pelo funcionamento da telefonia. E isso acontece apenas

no Brasil. O valor foi aumentado de forma totalmente desproporcional.

Mas agora todas as redes já estão prontas. Temos 53 milhões de linhas de

telefones fixos. Dessas, apenas 40 milhões são utilizadas. Estão desativadas 13

milhões de linhas porque as pessoas estão migrando do telefone fixo para o pré-pago

em razão do pagamento pela assinatura básica, pois são obrigadas a pagar por ela

todo mês. Isso é um verdadeiro absurdo, pois o cidadão pagou para fazer a expansão

- que já foi feita -, mas continuam cobrando a assinatura básica mensalmente.

Apresentamos um projeto levando isso em consideração. Na Assembleia Legislativa

de São Paulo tramitou um projeto semelhante a esse. Ele foi aprovado e virou lei.
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Entretanto, as companhias de telefonia entraram com recurso, pois têm muito

dinheiro, um poder econômico violentíssimo. Elas recorreram e conseguiram uma

liminar suspendendo os efeitos da lei.

Espero que nosso projeto possa frutificar nesta Casa. É como sempre falo, tem de

haver pressão popular, porque a luta não é fácil. Não existe vitória sem luta, toda

conquista precisa de muita luta. “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. O

Parlamento, o governo são como o feijão: funcionam na pressão. Devemos, então,

fazê-la. Conclamamos a população organizada, os sindicatos, as entidades, as

ONGs, os Vereadores, a Igreja para fazermos uma grande mobilização. Da mesma

maneira que tivemos sucesso em campanhas anteriores, temos todas as condições

de obtermos sucesso nesta. Depende da participação, da mobilização. Vamos

circular abaixo-assinados, realizar estudos técnicos, contando com muitas pessoas

da área. Entraremos com várias ações no Ministério Público Estadual. O Deputado

Federal Elismar Prado já está preparando as ações para entrar no Ministério Público

Federal. Já estamos movimentando-nos para haver demandas de ações na esfera

federal. Solicitamos até mesmo que o governo federal, na pessoa do Presidente Lula,

intervenha e garanta a internet banda-larga a um preço justo para toda a população

brasileira. Os valores hoje cobrados são realmente um absurdo. Esperamos que haja

uma política do governo federal no que diz respeito à telefonia fixa - que se acabe

com a assinatura básica -, à telefonia celular e à internet. É preciso garantir que toda

a população tenha acesso à internet.

Sabemos que não será fácil. Trabalharemos da mesma maneira como em outras

campanhas, quando entramos com ações na Justiça contra a Copasa e a Cemig e

conseguimos várias vitórias. A luta realmente continua. É muito importante haver

mobilização e participação. Percorreremos com a caravana contra os valores

absurdos cobrados pelas empresas de telefonia e internet todos os cantos do Estado,

iremos ao Sul de Minas, à Zona da Mata, à região central, ao Triângulo, ao Alto

Paranaíba, ao Pontal, à região metropolitana. Será uma grande mobilização. Tenho

certeza absoluta de que seremos vitoriosos. Gostaria mais uma vez de conclamar a

todos.

O jornal “Hoje em Dia” traz a notícia: “O Deputado Weliton Prado lançou uma
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campanha para acabar com a assinatura básica da telefonia fixa. Em discurso na

Assembleia Legislativa, falou sobre o projeto de sua autoria com esse teor, bem como

do sucesso de campanhas anteriores encabeçadas por ele, como tarifas de água e

de luz. Segundo ele, a telefonia fixa brasileira é uma das mais caras do mundo e

oferece os piores serviços”. Essa é a realidade da telefonia no nosso país. O serviço

é péssimo, uma porcaria - desculpem-nos a palavra -, e o valor é realmente

exorbitante.

Finalizando, gostaria de pedir desculpas ao Deputado Domingos Sávio. Teremos

oportunidade de travar este debate em outras oportunidades. Depois mostrarei outros

exemplos da internet e do telefone fixo. Vejam a diferença entre os valores cobrados

pelo uso do celular: no Brasil o serviço é 73% mais caro do que na Inglaterra; 350%

mais caro que nos Estados Unidos; 400% mais caro que no México e na Rússia;

800% mais caro que na China; mais de 2.000% mais caro do que na Índia, onde o

minuto custa RS0,02, enquanto aqui a média é R$0,45. O telefone pré-pago chega a

mais de R$1,00, sinalizando que a diferença é de 5.000%. É um verdadeiro absurdo.

Agradeço e conclamo toda a população de Minas Gerais a participar dessa

campanha, da mesma maneira que fizemos sucesso na luta contra a Cemig e a

Copasa. Não poderia deixar de falar que sempre que estiver na tribuna me lembrarei

da segurança pública e da mobilização de Minas Gerais em defesa da aprovação da

PEC nº 300.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

antes de iniciar meu pronunciamento, concedo um aparte ao Deputado Domingos

Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Agradeço muito ao nobre Deputado

André Quintão, que sempre age com seu estilo explicitamente democrático.

Congratulo-me por falar com um amigo.

Prezado Deputado André Quintão, quero apenas dizer ao nobre Deputado Weliton

Prado que também concordo com ele: as tarifas são exorbitantes, principalmente em

relação a um serviço universalizado, hoje alcançando todo o País. É óbvio que é
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razoável ter uma tarifa mais baixa, se o faturamento é fantástico para as empresas de

telefonia. Mas não se trata apenas de preço, e sim de qualidade. Ainda temos muitos

excluídos na área rural, nos povoados, nas periferias das cidades, onde está quem

mais precisa do celular como ferramenta para sua própria segurança ou para

viabilizar alguma atividade. Infelizmente, não é uma questão de mera dificuldade

tecnológica, é ganância das empresas, que só querem instalar antena em local onde

a densidade populacional é altíssima, para terem lucro.

Entre Formiga, Campo Belo e Candeias, existe uma serra alta chamada Serra da

Melancia, que pode alcançar mais de 10 comunidades rurais. O Prefeito de Formiga,

pessoa maravilhosa, e o Vereador Gonçalo já me pediram providências. Tenho feito

um apelo veemente para que as empresas de telefonia melhorem o sinal em alguns

lugares, pois deixam marginalizadas muitas pessoas que precisam fazer uso desse

serviço. Muito obrigado pelo aparte, Deputado.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. Concordo com

V. Exa. Eu próprio, apenas para mencionar dois exemplos, tenho solicitações em

comunidades bem-povoadas, como Lelivéldia, Distrito de Berilo, onde, por uma

questão de número, acima ou abaixo, de famílias, milhares de pessoas que lá moram

têm o direito de acesso à telefonia, até mesmo à telefonia fixa. A comunidade de

Pradinho, em Bertopólis, há mais de 10 anos reivindica a implantação de um telefone

público, mas não a consegue. Portanto a questão, tanto tarifária quanto do acesso,

merece, de fato, ser abordada.

Sr. Presidente, queria dizer que hoje o PT inicia mais um congresso nacional.

Durante os dias 18, 19 e 20 de fevereiro, o partido reunirá militantes e delegados de

todo o País. Daqui a pouco, estarei partindo para esse congresso, com a missão de

promover um balanço destes 30 anos do PT, discutir os desafios para 2010, formular

e ajustar a proposta de programa de governo que fundamentará a disputa eleitoral de

2010 e, obviamente, tratar dos grandes desafios colocados na conjuntura nacional.

Acredito que essa discussão programática é da mais alta relevância. Um

documento, provavelmente intitulado “A Grande Transformação”, será objeto de

debate por todos nós, tratando exatamente dos passos subsequentes que o País

deverá tomar para garantir a continuidade e o avanço das políticas sociais e do novo
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modelo econômico vigente após o governo Lula.

Hoje esse debate tem muita ligação com o lançamento da Campanha da

Fraternidade, cujo tema é “Economia e Vida”, levantando exatamente a reflexão de

como pôr um modelo econômico a serviço da vida e da emancipação das pessoas.

Portanto é exatamente esse o foco que embasa todos os fundamentos programáticos

que serão debatidos: como continuar e fazer avançar um projeto de desenvolvimento

nacional com distribuição de renda? Aí, o grande segredo e estímulo que teve o

governo Lula durante estes quase oito anos. O modelo econômico adotado pelo

Presidente Lula, ou seja, pelo governo Lula, tendo o PT à frente, rompe exatamente

com uma tradição no País de desvincular o crescimento e o desenvolvimento

econômico da questão social.

O centro do fundamento do projeto econômico do governo Lula é o ser humano, o

crescimento das pessoas. Para isso o Presidente e a sua equipe mantiveram a

inflação sobre controle, a chamada estabilidade econômica, que, aliás, é importante.

Sabemos que nada mais corrói o salário do trabalhador que a inflação alta. O

Presidente Lula conseguiu manter e até reduzir os índices inflacionários. Aliás, foi

muito além, pois não adianta inflação baixa, se o poder aquisitivo das pessoas

também é baixo. Junto com a estabilidade, houve a adoção de políticas redistributivas

de renda. Aqui poderíamos mencionar algumas delas, como o Bolsa-Família, que,

sem dúvida, é uma das mais importantes - esse programa é coordenado pelo Ministro

Patrus Ananias e atende praticamente a 12 milhões de famílias brasileiras, 44

milhões de pessoas -; o ProJovem; o Pronaf, de fortalecimento da agricultura familiar,

o qual ampliou em quase 10 vezes o valor disponibilizado para o homem do campo,

para o pequeno e o médio produtor; e os programas na área da educação, como o

ProUni. Houve um conjunto de políticas públicas sociais, que, juntas, consolidaram o

mercado de consumo interno, mercado esse que foi o maior antídoto do Brasil nesse

período recente de crise econômica internacional. Além do fortalecimento desse

mercado interno, conseguimos também, em um equilíbrio entre investimento externo

e do próprio governo, o fortalecimento das nossas estatais, da Petrobras, do papel

institucional da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil; conseguimos recolocar

o País na rota do crescimento e do desenvolvimento econômico. A média de
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crescimento econômico nos anos do governo Lula é quase o dobro do período

anterior, do governo Fernando Henrique Cardoso; mais de 20 milhões de brasileiros

saíram da pobreza - conquista que, por si só, nos orgulha -, pessoas que não se

alimentavam hoje o fazem, pessoas e jovens que não tinham perspectiva e

oportunidade hoje participam do Enem, têm uma vaga em universidade privada ou

federal. Esse é o maior legado do governo Lula: colocar o País na rota do

crescimento, mas com distribuição de renda e melhoria da condição de vida das

pessoas, e recolocar o Brasil no cenário internacional de maneira mais altiva,

soberana e digna. O Brasil, que antes pedia benção ao FMI, hoje empresta a ele. Isso

é muito importante. Sabemos que os desafios continuam para muitos, há um passivo

social de 500 anos no País. Ainda há muita concentração de renda, de riqueza, de

terra no Brasil, ainda há regiões que necessitam de maior desenvolvimento. A

questão ambiental também não pode ser esquecida; precisamos acoplar esse

crescimento com respeito ambiental dentro do conceito de sustentabilidade.

Portanto o novo programa de governo que o PT e os partidos aliados apresentarão

à sociedade brasileira deverá trazer compromissos muito explícitos de manutenção

do que está dando certo - essa política econômica com forte viés redistributivo -, mas

também apontar outras perspectivas de avanço. Sabemos que o Presidente Lula até

lançará o Programa de Aceleração do Crescimento II, o PAC II, com um novo

conjunto de obras e intervenções nas diversas áreas - de infraestrutura, de políticas

públicas, de logística, etc. É muito importante que o compromisso programático a ser

debatido no congresso nacional do PT deixe bem claro também a continuidade e o

avanço das políticas públicas sociais. Ainda precisamos enfrentar os desafios da

evasão escolar, da juventude perdida, da juventude que ainda está no mundo das

drogas, que entra precocemente no tráfico; ainda há nas grandes e médias cidades

regiões que precisam de um forte investimento em saneamento ambiental, em

moradia - daí a importância da expansão do programa Minha Casa, Minha Vida.

Temos também desafios do âmbito da segurança pública, pois os índices de violência

ainda são altíssimos em nosso país, principalmente em determinadas regiões.

Portanto, temos um conjunto de desafios. Elogiar o governo Lula não significa colocar

uma venda e não enxergar adiante os desafios colocados, ainda que este governo
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tenha índices altíssimos de aceitação. Nessa última pesquisa, apenas 5% consideram

o governo Lula ruim e péssimo. Repito, pela pesquisa do Ibope, apenas 5% da

população rejeitam o governo Lula. Não é à toa que a pré-candidata do PT, Ministra

Dilma Roussef, está encostando no provável adversário, candidato do PSDB,

Governador de São Paulo, José Serra.

É muito importante que neste momento, em que muito se discutem nomes, política

de aliança, candidato A, candidato B, partido A, partido B, vice A, vice B, nunca nos

esqueçamos que, mais do que o nome, o que fundamenta um processo eleitoral é o

projeto que aquele nome representa. E, nesse caso, o documento que o PT irá

discutir, a grande transformação acena e aponta exatamente para esse rumo. Por

melhor que o Presidente Lula seja - e o Brasil nunca esquecerá o seu legado -, por

melhor que seja e será a nossa Ministra, pré-candidata Dilma Roussef, não podemos

depender de uma ou de outra pessoa. Nós, do PT, entendemos a política como

construção coletiva, e é nesse momento do nosso Congresso Nacional que

estabeleceremos as nossas metas e diretrizes programáticas. Obviamente, sem nos

esquecermos da tática eleitoral, da política de aliança e da repercussão dessa política

de aliança nos Estados. Em uma república federativa, não basta ganhar o Poder

Executivo Federal. É preciso bancadas federais e estaduais no Senado e governos

estaduais ocupados por aqueles que representam o projeto democrático popular. Em

função do pouco tempo, a respeito dessa outra parte, das resoluções sobre política

de aliança e sua repercussão nos Estados, falarei desta tribuna em outra

oportunidade. Portanto, parabéns ao PT. A melhor forma de comemorar e celebrar os

seus 30 anos é projetando um presente e um futuro melhor para o Brasil, à luz do

realizado pelo governo Lula. 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, telespectadores da TV Assembleia. Retornamos do feriado do

carnaval já com uma pauta extensa na Casa. Chamo atenção para o que considero

fundamental: a audiência convocada pelo ilustre Deputado João Leite, Presidente da

Comissão de Segurança Pública, o qual se manifestou sobre o tema nesta tribuna há



____________________________________________________________________________
591

pouco. Na terça-feira, dia 23, às 10 horas, teremos oportunidade de nos reunir com

todas as autoridades da segurança pública de Minas Gerais, o Delegado-Geral de

Polícia, os Delegados e as Delegadas responsáveis pelos inquéritos que têm apurado

a morte de mulheres na Região Metropolitana, os familiares e a imprensa.

Na semana passada, as visitas que fizemos aos familiares das vítimas foram muito

importantes, pois nos ajudaram a esclarecer pontos fundamentais.

Em primeiro lugar, é preciso haver uma legislação mais moderna, que possibilite a

atuação imediata da polícia, no caso de desaparecimento ou de sequestro-

relâmpago. As famílias relatam que tentavam contatar a polícia, assim que

constatavam o sumiço dessas mulheres ou de uma mudança de rotina em sua vida,

mas que o princípio obsoleto de só se começar uma investigação 24 horas após o

sumiço dificultou muito a apuração dos fatos.

Assim, essa audiência pública nos dará a oportunidade de, em primeiro lugar,

instrumentalizar melhor a nossa polícia, para que possa agir de forma eficaz e

imediata e evitar tragédias como essas que têm assolado as nossas famílias no

Bairro Industrial, na região do Barreiro e em outras cidades da Região Metropolitana.

É fundamental darmos condição de trabalho para a polícia e, ao mesmo tempo,

cobrarmos dela uma atuação mais eficaz e eficiente. Essa audiência, portanto, vai ser

importante, primeiro, nesse aspecto.

O Ministério Público também passa a atuar nessa força-tarefa, com o Promotor

Francisco de Assis Santiago acompanhando de perto os acontecimentos, e a

imprensa torna-se um parceiro fundamental. Ao acompanhar e fazer a cobertura, os

canais de rádio e televisão fazem a diferença, contribuindo muito para a elucidação

dos casos. Ainda hoje, após a localização de um corpo em uma fazenda abandonada

na cidade de Betim, a imprensa cumpre esse importante papel: ao noticiar o

aparecimento do corpo, faz com que a polícia seja mais ágil em comparecer e atuar.

Percebemos que no caso do corpo encontrado hoje em Betim não se vai repetir o

absurdo que ocorreu no caso da vítima Natália, cujo corpo esteve no IML durante dias

e foi enterrado como indigente; somente passado muito tempo é que se desconfiou

que aquele corpo poderia ser de alguém que estava na lista dos desaparecidos na

Região Metropolitana. É um absurdo enterrar uma pessoa como indigente, com
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tantas mulheres sumidas, sem que ninguém atente para erro tão crasso. Mas hoje a

imprensa ajuda a corrigir esses erros, e provavelmente o corpo encontrado em Betim

não será enterrado como indigente e a apuração terá maior agilidade. Fica, portanto,

o reforço ao convite para essa audiência que se realizará no dia 23, terça-feira.

Na semana seguinte, Sr. Presidente, no dia 2 de março, teremos uma outra

importante audiência conjunta das Comissões de Educação e de Defesa do

Consumidor, em que se tratará do processo de estadualização da Unincor, que vem

passando por sérios problemas desde o ano passado. Os alunos que lá estudam

estão sem aula e sem professores, mas vêm pagando a mensalidade - no curso de

Medicina, por exemplo, a mensalidade é de R$2.800,00 ao mês. Os pais dos alunos

pagam essa mensalidade, mas não está havendo aula. Então, a situação é muito

crítica. Essa escola tem câmpus em diversas cidades do Estado - no Sul de Minas e

na Região Metropolitana - e alunos em diversos cursos importantes na área de saúde

pública, mas, infelizmente, encontra-se num impasse.

Nesta Casa tramitam duas proposições a esse respeito. A primeira é a Proposta de

Emenda à Constituição no 55, em que se pretende a estadualização da Unincor; por

outra proposição pretende-se que, caso não se consiga a estadualização, ao menos

ela seja transformada em fundação associada. Mas acreditamos ser possível

estadualizarmos a Unincor com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

no 55 nesta Casa. Isso é importante, Sr. Presidente, porque essa escola tem 40 anos

de existência e alunos em diversas áreas. Lembro que isso já ocorreu em situação

até menos complexa, como no caso da Fundação Helena Antipoff, que foi

estadualizada.

O “deficit” educacional de Minas Gerais é muito grande, por isso achamos

importante a estadualização da Unincor. O governo do Estado está devendo o ensino

superior ao povo mineiro. O contrário ocorreu com o Presidente Lula, que criou

câmpus, como a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; o

belíssimo Câmpus JK, em Diamantina; e um câmpus em Teófilo Otôni, que aos

poucos será aprimorado e melhorado. Há ainda muito a ser melhorado, mas já é um

bom começo. Em Governador Valadares, há também o câmpus estendido da

Universidade Federal, a universidade de Medicina, que foi anunciado pelo Presidente
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Lula e pela Ministra Dilma na última visita à cidade. O Estado precisa cumprir sua

parte e, para isso, é importante a estadualização da UninCor. A audiência do dia 2 de

março é fundamental.

Sr. Presidente, a vida não é feita somente de trabalho; claro que trabalhar é

importante, mas é importante também falar do belíssimo carnaval da grandiosa Minas

Gerais. O Estado tem uma tradição cultural fortíssima, um povo maravilhoso e

promove um carnaval de primeira linha. Como jovem que sou - não sou tão jovem,

mas um apaixonado pelo nosso povo, pela nossa gente e pelas festas populares -

mais uma vez, aproveitei o carnaval de Minas Gerais para rever os amigos e as

cidades onde tenho contatos, bem como para assistir a algumas festas belíssimas.

Tive a oportunidade de estar em Esmeraldas, onde o Prefeito Flávio Leroy fez uma

mudança no carnaval. Retirou o carnaval do centro e criou uma passarela do samba,

uma estrutura moderníssima, maravilhosa, com espaço bastante adequado. Foi uma

festa maravilhosa! Essa foi a primeira experiência fora do centro da cidade, e o local

era de fácil acesso. Acoplado à estrutura, há também a moderníssima boate Tato, do

grande empresário Domício e sua esposa Sarah, que investem no lazer e

entretenimento da cidade. Parabenizo o povo de Esmeraldas pela belíssima festa, o

Prefeito Flávio Leroy, o Secretário Rogério e toda equipe que lá atuou. O carnaval de

Esmeraldas está de parabéns.

Estive também em Itaguara com o Prefeito Alisson Diego, o mais jovem do Brasil,

que manteve a bela tradição do carnaval de rua. Foi uma festa maravilhosa, muito

bem organizada e com muita segurança. Várias pessoas da região metropolitana, a

população das comunidades rurais e os blocos estiveram lá. Itaguara também fez

uma festa maravilhosa. O Prefeito Alisson Diego está de parabéns pela linda

organização. O que me chamou a atenção foi a limpeza da cidade. Após a festa, o

Prefeito se preocupou com a higienização das ruas para que, no dia seguinte, a

cidade estivesse limpa. Itaguara e o jovem Prefeito estão de parabéns. Deputado

Doutor Viana, o jovem Prefeito vem fazendo um excelente trabalho na cidade e nos

deu uma ótima notícia: Itaguara será sede do Museu Guimarães Rosa, cuja pedra

fundamental será lançada nos próximos dias. Provavelmente - e estamos trabalhando

para isso - a convite do Prefeito, contaremos com a presença da Ministra Dilma
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Rousseff nesse lançamento. Ela tem profunda ligação com a região do Oeste de

Minas, já estudou em Divinópolis, morou durante um período em Passa-Tempo e tem

familiares na região. A Ministra Dilma Rousseff tem grande ligação com a região

Centro-Oeste mineira e poderá estar presente no lançamento da pedra fundamental

do Museu Guimarães Rosa, uma homenagem a um dos maiores mineiros que essa

terra já produziu. Durante três anos em Itaguara, ele teve seu primeiro consultório de

medicina. Trabalhando como médico, conheceu o seu compadre kardecista,

Compadre Meu Quelemém, que é de lá. O lançamento do museu está previsto para

os próximos meses e contará com a presença da Ministra Dilma. Trabalharemos para

isso e, sem dúvida, será uma grande conquista para Itaguara.

Tivemos também a oportunidade de participar do maravilhoso carnaval de

Guanhães, que possui belíssima tradição de escolas de samba e de blocos caricatos.

Este ano as escolas de samba não desfilaram, mas os blocos sim, e estavam

lindíssimos, maravilhosos, com participação da população. Foi um carnaval com um

conteúdo cultural muito forte e com presença da comunidade. Parabenizo toda a

equipe da Secretaria de Cultura de Guanhães e do Prefeito Osvaldo, que fizeram um

belíssimo carnaval. Parabenizo também a Câmara de Vereadores, o seu Presidente

Demerval, que acompanhou o evento, e todos os Vereadores que estiveram lá. Foi

um belíssimo evento, uma belíssima organização da cidade de Guanhães, que está

esperando a visita da Comissão de Assuntos Municipais. Estaremos lá no início de

março para fazermos uma visita ao Hospital Imaculada Conceição, que está

passando por problemas. Enquanto nos divertíamos em Guanhães, o Demerval, que

trabalha 24 horas por dia, estava lá cobrando melhorias para o hospital da cidade.

Realizaremos uma audiência pública no Hospital Regional Imaculada Conceição para

ajudar Guanhães a enfrentar o grave problema por que passa esse hospital. O

Vereador Demerval está trabalhando com a Câmara, a Secretaria de Saúde da

cidade e os diversos Municípios da região. Faremos essa visita, que já está sendo

agendada pela Deputada Cecília Ferramenta para o início de março, a fim de reforçar

a necessidade desse hospital.

Não poderia deixar também de comparecer ao carnaval de Peçanha, que está, sem

dúvida alguma, entre os três melhores carnavais de Minas Gerais. Diria, talvez o
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melhor. É um excelente carnaval, com grande participação da juventude, uma festa

maravilhosa. O Dr. Márcio, Prefeito, e o Dr. Danilo, Vice-Prefeito da cidade, estão de

parabéns. O Dr. Danilo, jovem, atuante e empolgado, que é presença fundamental

em Peçanha, estava à frente do carnaval organizando a festa. Parabéns, Peçanha,

pelo seu carnaval maravilhoso, com participação da população e uma juventude de

primeira linha. Peçanha, como sempre, realizou um belíssimo carnaval, uma festa

maravilhosa, com toda a vocação dos seus blocos caricatos. Dessa vez com um novo

bloco, o Bloco do Dilão, em homenagem ao grande Odilon, ex-Prefeito da cidade, um

grande apaixonado pelo carnaval, que faleceu recentemente. Parabenizo também

toda a família do ex-Prefeito Odilon, o Bloco Dilão, que fez uma belíssima

apresentação, todos os blocos de Peçanha, o Vice-Prefeito Danilo, que esteve à

frente, e o Prefeito Márcio. Por fim, para fechar a semana de festa, estivemos no

encerramento do carnaval em Diamantina, que também é maravilhoso, com

apresentação das bandas Bartucada e Bat Caverna. O Pe. Gê, Prefeito, deu uma

grande contribuição; a Márcia, Secretária de Cultura, esteve também presente e

atuante em todos os locais de apresentação, possibilitando boa infraestrutura para os

foliões e as equipes. A Secretária Márcia, uma daquelas dirigentes que possui pique,

atuante, participa de tudo. Parabéns à Secretária de Cultura de Diamantina, a toda a

equipe que ajudou no carnaval da cidade e aos foliões. Diamantina fez uma festa

maravilhosa, com o jargão “Quer terminar? Termina. Eu vou pro carnaval de

Diamantina”. Mas o povo de Minas Gerais não termina a festa, a paz nem a

confraternização. Carnaval em Minas é um momento de confraternização. A todos

que fizeram do carnaval um momento de confraternização e paz, nossos parabéns, e

que haja mais no próximo ano.

* - 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.
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Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio solicitando a palavra pelo

art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

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

cidadãos que nos acompanham na Casa do povo mineiro, telespectadores da TV

Assembleia, gostaria, inicialmente, de fazer uma breve reflexão sobre o que aqui foi

dito hoje em relação às telefonias e a outros serviços de concessões públicas, tão

importantes para todos nós, como a energia elétrica, a água e outros.

Primeiro, trata-se de uma constatação elementar. O Deputado Weliton Prado fez

aqui, por várias vezes, a elementar constatação de que é um absurdo pagarmos uma

das maiores taxas de telefonia móvel do mundo. Chegou até a dizer que vai pedir a

intervenção, a ação do governo federal, na pessoa do Presidente Lula.

Não pude fazer uma intervenção no momento apropriado, mas quero, agora,

concordar com ele, pois as tarifas realmente são abusivas. Todavia, devo fazer uma

observação também elementar: o Presidente Lula não precisa fazer intervenção, mas

apenas cumprir sua obrigação. A intervenção deveria se dar se o poder de

regulamentar os serviços de telecomunicação no Brasil não fosse competência do

governo federal. Ou seja, essa intervenção poderia acontecer se o governo federal

não detivesse os instrumentos que possui por intermédio do Ministério das

Comunicações, comandado pelo Ministro Hélio Costa.

O Deputado chegou a dizer, de certa forma, já que insinuou, que a culpa é do ex-

Presidente Fernando Henrique. Isso chega a ser hilário, porque, na verdade - é algo

inconteste e até a Oposição reconhece -, o ex-Presidente Fernando Henrique tomou

as atitudes acertadas, apropriadas para fazer com que o País evoluísse. Vivíamos

como na Idade da Pedra, em termos de comunicação. O Brasil tinha uma reserva de

mercado que praticamente proibia investimentos nessa área. E, claro, todos sabem

que sem investimentos não há como fazer uma rede de comunicação alcançar todo o

País. Portanto, é preciso investimentos, e o governo criou as condições para que a

iniciativa privada investisse e fizesse com que eles chegassem a todos, aliás, com

regras claras de que há obrigações nas concessões para se chegar a todas as
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comunidades, alcançar todo o País.

Mas, lógico, há quase oito anos o ex-Presidente Fernando Henrique saiu, e o PT

assumiu o governo. Então, não me venha o PT dizer que agora vai resolver o

problema - às vésperas da eleição - ou que vai chamar o Presidente Lula. É hora de

fazer um mea-culpa, de fazer uma autocrítica. Como o governo, que tem a obrigação

de cuidar para que esse serviço seja prestado com qualidade e preço justo, não faz

absolutamente nada, e, depois, o Deputado vem fazer um discurso para passar ao

cidadão a ideia de que agora vai chegar um salvador da pátria! Ora, quem nos vê,

quem acompanha os trabalhos pela TV Assembleia já está, graças a Deus, vacinado

com relação a esse tipo de coisa. Está vacinado, por exemplo, contra essa cantinela

de que a taxa de incêndio foi impedida por A ou B.

Não! Existe taxa de incêndio para a iniciativa privada, para empresas em cidades

onde há o serviço para combater o fogo e prevenir outras situações de risco. Por uma

decisão do governo Aécio Neves, as pessoas físicas ficaram fora desse processo. É

bem verdade que, num primeiro momento, discutia-se que seria uma taxa cobrada de

forma ampla. Esta Casa, por unanimidade, defendeu e negociou com o governo

Aécio Neves essa questão. Sou Líder da Maioria e, naquela época, era Presidente da

Comissão de Administração Pública e, em seguida, da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, onde essa matéria foi analisada e votada. Não houve

nada disso que fulano inventou. Não tem sentido passar isso para o cidadão. Da

mesma forma, não tem sentido dizer que fulano impediu a Cemig ou a Copasa de

proceder a aumento. Vamos tratar com respeito quem nos está ouvindo e

fundamentar o nosso discurso em fatos verdadeiros. Existem regras para o jogo. É

claro que, entre elas, está a ação do Parlamento tanto de votar leis, de fiscalizar

como de cobrar ações do Executivo. Assinamos, todos da base do governo, um

documento para a Agência Nacional de Energia Elétrica, e eu o entreguei em mãos,

solicitando que, no mínimo, em 15% fosse reduzida a conta de energia elétrica de

todos os mineiros, uma vez que a Aneel, uma agência nacional, portanto ligada ao

governo federal, define qual é a tarifa. A Oposição também, naquela época, pleiteava

uma redução, curiosamente de 7%, depois mudaram para 12%. Nós, da base do

governo, pedimos uma redução de 15% para as pessoas físicas, e conseguimos mais
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que isso. Na média, a redução na conta de energia elétrica em Minas Gerais foi até

maior que o percentual que a Oposição estava pedindo, o que prova que não foi ela

que conseguiu essa redução. Se fosse para atender à Oposição, não teria havido o

percentual de redução referido. Também não estou dizendo que fomos nós que o

fizemos isoladamente. Fizemos o apelo à agência nacional. Na verdade, o que

prevaleceu foi uma regra que vinha da época do governo Fernando Henrique, quando

criou as agências, a qual diz que as empresas têm de demonstrar com clareza os

números que compõem as suas planilhas e diz também que as agências reguladoras

têm o dever de evitar o lucro abusivo. Então, esse mecanismo, criado na época do

governo Fernando Henrique, veio em defesa do povo mineiro e fez com que

houvesse a redução da tarifa de energia elétrica. Essa é a verdade absoluta. É

preciso esclarecer esses fatos para não termos aqui meias verdades. Costumo dizer

que meias verdades são piores que uma mentira, porque se usa uma pseudoverdade

ou um argumento verdadeiro unido a uma falácia, a uma mentira, e ganha força de

convencimento, ilude as pessoas. Então, por exemplo, dizer que se luta pela redução

de energia elétrica é uma verdade, mas dizer que foi o responsável pela redução é

uma falácia, uma mentira.

Essas coisas são importantes para a evolução da democracia. Quero, depois,

aprofundar um pouco a reflexão sobre a desestatização, uma contribuição que me

trouxe o Deputado João Leite no que diz respeito à situação da Vale do Rio Doce, da

Petrobras, sobre o que significou para o Brasil, o que significa de geração de

emprego, de arrecadação, de riqueza que é distribuída para todos os brasileiros, ou

que deve ser distribuída para todos os brasileiros, e tentam passar, a toda a hora,

uma mentirada danada. Essa é a minha preocupação em fazer o debate e colocar as

coisas no devido lugar.

Quero enfocar, nestes últimos minutos, o combate à corrupção. Deputado João

Leite, tenho em V. Exa. uma referência para mim na vida pública. Admiro-o muito.

Tratar desse assunto estando V. Exa. a presidir esta reunião é, para mim, uma

oportunidade rara. Tenho comigo que o Brasil do qual somos contemporâneos, do

qual somos, de certa forma, protagonistas da história atual, teve alguns marcos com

os quais convivemos, e a juventude que aí está, no mínimo, tem uma informação
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relativamente nova sobre eles. São marcos da história da formação do País, da

Nação e do povo brasileiro. Vamos a um fato recente, a redemocratização do País,

que é algo indiscutível. O Brasil passou por um momento tenebroso.

Não vamos discutir o início do período da ditadura, chamado e até defendido por

alguns como período da Revolução de 64, mas que se transformou claramente em

uma ditadura militar, com o AI-5, com torturas, mortes, perseguições, e toda a

espécie de coisas ruins das ditaduras. Sejam elas ditaduras militares, nazifascistas ou

populistas, como a de Chávez, de Fidel e do Irã. Ditadura é o antagonismo da

democracia, da liberdade e da possibilidade de o ser humano viver plenamente a sua

vida. A vida passa logo e, se for sem liberdade, ela não existe. Dessa forma não

houve vida plena.

Redemocratização é um processo construído pelo povo brasileiro, com a

participação de artistas, de imprensa, de trabalhadores, de profissionais liberais, de

intelectuais e de políticos, mas sem derramamento de sangue. Houve sim muito

derramamento de sangue durante a ditadura e, é óbvio, até na reconstrução da

democracia, pois a resistência à ditadura custou muitas vidas. Então, é um equívoco

dizer que não se derramou uma gota de sangue. Na verdade, muito sangue foi

derramado pela ditadura, e não cabe ficar aqui dizendo que foi fulano ou sicrano. É

um conjunto de forças. Trata-se de um marco fundamental em nossa história que vem

construindo o Brasil que todos nós queremos, e não para ficarmos nessa cantilena de

que nunca na história deste país, de que eu sozinho fiz, de que eu sou o pai e agora

arrumei uma mãe para tudo. O Brasil é de todos os brasileiros. É preciso tomar

cuidado, porque querem fazer com que ele seja apenas de um grupo que já foi um

partido tido como referência, um exemplo, mas que hoje é motivo de vergonha para

muitos.

Depois da conquista da democracia - que está sendo construída -, da transição,

veio a estabilização financeira e a organização do País. A Lei de Responsabilidade

Fiscal veio para que os Poderes constituídos tenham responsabilidade no uso do

dinheiro público. Com isso veio a feitura de orçamentos planejados, o Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e a Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO. Assim, a moeda se estabilizou; a economia se estabilizou; e a inflação foi
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combatida. Houve um papel fundamental do PSDB nesse processo. Foi um momento

histórico; porém não foi só o PSDB. O próprio Presidente Itamar Franco teve um

papel importante, como também outros partidos. O PMDB foi aliado naquele

momento para serem votadas medidas como o Plano Real. Só o PT não votou a

favor, como também não votou na posse de Tancredo Neves, na eleição que seria

um processo de redemocratização. Vejam que digo que redemocratização é uma

etapa importante, e o PT ficou de fora e não aceitou aquela estratégia que deu certo.

O PT não aceitou também o Plano Real e votou contra ele. Além disso, votou contra a

Lei de Responsabilidade Fiscal para estabilizar a organização financeira e

orçamentária dos Municípios e do Estado.

Pois bem, caminhamos na direção da democracia com a superação do período de

ditadura militar. Caminhamos na organização de um país de economia forte e

organizada, de moeda forte e competitividade internacional. O País está organizado.

E o que falta? Esse é o tema que queria abordar, mas deixarei pelo menos a

mensagem: o combate à corrupção. Isso está corroendo tudo. Não adianta vir um

programa de governo bonito para as próximas eleições; não adianta esse proselitismo

em dizer que vou fazer isto, vou fazer aquilo e vou mandar um projeto para a Câmara

Federal, se não há atitude verdadeira para combater a corrupção. O combate à

corrupção pressupõe no mínimo dois mecanismos fundamentais: primeiro, a

prevenção, pois o ideal é isso. Espero que tenhamos mecanismos claros para que o

dinheiro público não seja roubado como tem sido sistematicamente. Estão roubando

nas obras do PAC, nas obras federais e nas obras de altos valores. Não sou eu quem

está dizendo isso, mas o Tribunal de Contas da União, que listou inúmeras obras do

PAC, mas não são todas. Há obras do PAC em várias cidades sendo feitas com

seriedade.

Divinópolis é um exemplo disso: as obras estão em andamento em parceria com o

Município, e não pesa nenhuma acusação sobre elas. No entanto, o Tribunal de

Contas identificou situações de fraude e corrupção em vários lugares. A palavra é

prevenir e punir. Aliás, em Brasília, estamos vendo um exemplo disso, a prisão de um

Governador, mas não podemos ficar só num exemplo. É como se quiséssemos criar

apenas um bode expiatório ou um boi de piranha. É preciso uma atitude firme.
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Acredito piamente que é preciso haver mecanismos de transparência na prevenção.

Já tive a iniciativa de apresentar uma proposta de emenda à Constituição, para que

todo homem público, ao assumir o mandato, autorize o Ministério Público, mediante

qualquer acusação, a conhecer o seu sigilo fiscal e patrimonial, não para sair fazendo

carnaval com ele, mas para verificar ou afastar indícios de enriquecimento ilícito ou

de corrupção. Isso porque hoje, para se poder conhecer a realidade de qualquer

homem público, as dificuldades são maiores que as de um cidadão comum, porque

ele acaba se valendo de foro privilegiado, que é outra vergonha que precisa acabar

neste país. É preciso que tenhamos transparência, e, para isso, o Congresso

Nacional tem de sair desse ostracismo, como se isso não dissesse respeito a ele.

Vejam, por exemplo, episódios vergonhosos, como o uso de passagem aérea para

beneficiar familiares, que é apenas uma gota d’água no oceano, até os sanguessugas

e uma série de outros atos para os quais ainda não houve uma resposta concreta do

Congresso Nacional, nem sequer um projeto de lei para combater mais

eficientemente a corrupção.

O referido projeto de minha iniciativa foi arquivado sob alegação de que só a

Câmara Federal é que pode lidar com o sigilo. Obviamente, tomei a iniciativa de abrir

o meu sigilo bancário, até para dar o exemplo, para que as pessoas não ficassem

dizendo que este Deputado faz proselitismo e que está querendo apenas fazer

demagogia. Temos de ter uma atitude firme de combate à corrupção, porque, do

contrário, a própria redemocratização e a estabilidade econômica do País ficarão

comprometidas. Hoje a corrupção é o maior mal que pesa sobre todo o nosso país e

desmoraliza a classe política, porque ela tende a nivelar os políticos por baixo, como

se todos fôssemos iguais, o que não é verdade. Agora, mais que nunca, é hora de

deixar isso claro.

Encerro por aqui, Presidente, dizendo que cabe, sim, ao governo federal a iniciativa

de regular os abusos do custo de uma conta de luz ou de telefonia e de tomar atitude

mais firme para moralizar o uso do dinheiro público no País, fazendo com que a

corrupção seja tratada como crime que é, e não banalizada como está sendo hoje, ou

seja. Não podemos aceitar isso, sob pena de, de fato, não termos uma democracia

plena no Brasil. Muito obrigado, Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Padre João solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Obrigado, Presidente, Deputado João Leite. Saúdo o

Deputado Domingos Sávio e as pessoas que nos acompanham das galerias e pela

TV Assembleia.

O mês de fevereiro é muito importante para o Brasil, porque estamos celebrando 30

anos do PT, com a abertura do IV Congresso do PT. Nestes 30 anos pudemos

perceber a que veio o PT e sentir a razão de sua criação, o seu objetivo e a quem

defende, por isso digo que podemos celebrar.

Temos muitas razões. Na realidade, todo o povo brasileiro tem inúmeras razões

para celebrar estes 30 anos do PT. Temos clareza de que dispomos de diversos

instrumentos para garantir a cidadania, instrumentos para transformar a própria

sociedade. Há grupos que se organizam através de associações, categorias que se

organizam por sindicatos e outros grupos também se reúnem para organizar a sua

vida econômica através das cooperativas. Mas a única ferramenta em uma sociedade

de fato democrática que possibilita ao cidadão ter acesso ao poder e com a bandeira

distinta é o que chamamos de partido político.

Temos partidos de 50 ou 100 anos que sempre defenderam uma elite muito

fechada, que só conseguia enxergar o outro de cima para baixo, faziam de tudo para

que o outro tivesse sempre a pior condição de vida. O PT foi criado por trabalhadores

já calejados pela organização do movimento sindical, sofridos pela repressão ao

movimento sindical nas suas organizações, mas que lutavam por uma qualidade de

vida para todos. Houve a participação das comunidades eclesiais de base, ligadas à

Igreja Católica, e de profissionais liberais, com o espírito de defender trabalhadores e

trabalhadoras deste país. É importante destacar que temos também muitos

empresários que são trabalhadores, que trabalham e veem os que ali também

trabalham como parceiros, como companheiros, como pessoas e não como objetos

ou máquinas. Todos são vistos como pessoas importantes no processo. É preciso
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enxergar também a diferença.

Hoje à noite, celebrar os 30 anos do PT realizando o IV Congresso é como dar uma

olhada para trás, sim. Dar uma olhada às vezes mais distante e ver a situação do

Brasil. E enxergar a situação do brasileiro, do idoso e de tantas pessoas, homens e

mulheres, sobretudo jovens, que poderiam estar em um espaço de trabalho, mas não

havia espaços de trabalho. Não se gerava emprego. O índice de desemprego estava

sempre nas alturas.

Se olharmos ainda mais atrás, enxergaremos pessoas que não tinham condições

de comprar um carro e outras nem sequer de ter um eletrodoméstico. A pessoa não

tinha condição de fazer uma viagem. Há 20 dias, em uma plenária em Olhos d’Água,

na avaliação de um Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, um senhor de mais

de 70 anos, do Norte de Minas, disse: “Eu tinha medo de morrer e não conhecer a

praia. Conheci. Vim da roça e passei o “réveillon” no Rio de Janeiro, graças ao PAA”.

Com o dinheiro arrecadado da venda de produtos da agricultura familiar para o

governo federal, ele conseguiu guardar economias que lhe garantiram a viagem. E

dizia: “Estou apenas iniciando; volto para conhecer outras partes do litoral”. Confesso

que me emocionei, porque essa é a realidade de milhões de pessoas. Às vezes fazer

um passeio parece luxo, parece que não é direito. E, mesmo sendo um direito, o

cidadão não consegue realizá-lo de fato. Então é esse quadro de Brasil que mudou, e

que muitos não admitem, preferem criticar dizendo: “Está inchando a máquina, o PT

só pensa nos companheiros, nos amigos”. Mas como não contratar, se estamos

chegando a 105 universidades federais, sem contar os câmpus? Como não contratar

no governo federal, se o número de Cefets foi para 214? Temos de contratar, porque

precisamos de um Estado forte e atuante em todas as áreas. Foi citada aqui pelo

colega, Deputado Domingos Sávio, a questão da estatização e da privatização. Na

verdade, precisamos de empresa com saúde econômico-financeira melhor que a

Petrobras, que é uma estatal, uma empresa do Estado brasileiro? E a vitalidade do

Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste? O PT mostrou

que é bom para governar, que é competente, que faz as empresas públicas serem

também eficientes, tanto no atendimento ao cidadão quanto em termos de saúde

financeira respeitável, confiável. É esse o novo Brasil que temos. As pessoas dizem:
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“Hoje tenho um carro novo; troquei todos os eletrodomésticos”. Vivemos um Brasil de

todos, de fato. Todos conseguem se alimentar melhor. Essa questão era a grande

bandeira do nosso companheiro Ministro Patrus Ananias, dando continuidade ao

trabalho tanto do Graziano como da Benedita da Silva: garantir a cada cidadão

brasileiro acesso ao alimento em quantidade, qualidade e regularidade, fazendo

quatro ou cinco refeições por dia. Isso é dignidade humana, que, de fato, já está

sendo resgatada em um estágio bem-avançado.

É importante lembrarmos também da infraestrutura. E aí infelizmente não podemos

deixar de lado este grande jargão: “Nunca na história deste país, em tão pouco

tempo, avançou-se tanto em linhas de transmissão”. E fala-se da questão da energia.

As redes mais pesadas de transmissão - 30% delas - foram financiadas e garantidas

pelo governo federal, muitas vezes em parceria com governos estaduais, sim, e

outras em parceria com as próprias empresas, e algumas públicas, no caso, a Cemig.

O Lula, com convicção e clareza, disse que, no seu governo, o que é destinado à

educação não é despesa, e sim investimento, investimento sagrado. Somente o

orçamento dessa área saltou de R$20.000.000.000,00 para R$60.000.000.000,00. O

Presidente tem clareza de que é preciso investir na juventude, na criança e no

adolescente. Mesmo em setores da educação que são de competência do Município

ou do Estado, ele não deixa de investir. Foram construídos 130 prédios somente para

a pré-escola. O governo vem investindo na criança, no adolescente, no jovem, no

adulto. Quantas pessoas se sentiram motivadas a retomar os estudos, incluindo

cursos universitários! Encontramos pessoas de 70, 80 anos iniciando seus estudos. O

Brasil sempre negou esses direitos aos cidadãos.

O nobre colega que me antecedeu, Deputado Domingos Sávio, sabe bem, como

ex-Prefeito, que às vezes um ano é o suficiente para um péssimo gestor arrebentar o

Município, o Estado e o País. É importante destacar que, nestes últimos sete anos, o

Presidente Lula sempre teve ao seu lado uma grande mulher, Dilma Rousseff, que

coordena o Ministério da Casa Civil e, em consequência, todas as outras Pastas. É

verdade que cada Ministro tem grande autonomia em sua Pasta, mas deve satisfação

à Casa Civil. Ela é a grande gerente, uma mulher mineira e de fibra, que garantiu

essa diferença na linha de gestão. Temos a honra, como mineiros, de dar essa
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contribuição. Temos motivos para celebrar os 30 anos do PT porque milhões e

milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza, outros milhões saíram da linha da

miséria e vivem com dignidade. Nesse quesito, temos a grande marca do nosso

companheiro, também mineiro, Patrus Ananias, que conseguiu imprimir no governo

Lula, com muita clareza, o compromisso social, a responsabilidade com o social, com

o ser humano, com a criança e o com o idoso, garantindo qualidade de vida a todos.

Essa é a diferença deste governo. Damos os parabéns ao PT e a todas as lideranças

que empunharam a bandeira desse partido de massa, socialista, que quer que as

riquezas sejam para todos os brasileiros, e não apenas para alguns, como era o rumo

político dado antes do Lula. Hoje temos de ver o Brasil antes, durante e depois do

governo Lula, com a continuação dos programas implantados pelo Presidente. 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 as extraordinárias de terça-feira, dia 23, às 9 e às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com

a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do

dia 23/2/2010.). Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 18/2/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Joaquim José Afonso,

ocorrido em 11/2/2010, em Conceição dos Ouros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2010

ATA

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/2/2010

Às 14h36min, 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 Eros Biondini, dispensa a leitura

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

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

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em

4/2/2010: oficios do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura (2). 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 André Quintão (3) em que solicita seja

realizado debate público, para discutir, com a participação da Comissão de

Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, a proposta de inserção dos

catadores de materiais recicláveis no Regime Geral de Previdência; seja

encaminhado pedido de providências ao Sr. Alan Versiani de Paula, Procurador da

República, e ao Sr. Thiago Garcia Amorim, Delegado da Polícia Federal, para que

agilizem a investigação da agressão cometida pelo ex-Secretário de Finanças do

Município de Januária, Fabrício Viana de Aquino, contra Fábio Oliva, membro da

Rede Brasileira de Movimentos por Cidades Sustentáveis e da Associação Brasileira

de Combate à Corrupção e à Impunidade; seja realizado debate público para discutir

o acompanhamento social nas escolas, em especial o previsto na Lei nº 16.683, 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 fevereiro de 2010.
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André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Fábio Avelar.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 9/2/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho e das Deputadas Rosângela Reis e

Maria Tereza Lara

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

da Mesa - Palavras do Sr. Caio Túlio Costa - Palavras do Sr. Sérgio Soares Braga -

Palavras do Sr. Cristiano Ferri de Faria - Esclarecimentos sobre os debates - Debates

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Braulio Braz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do painel “As tecnologias da
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informação e comunicação a serviço da democracia”. Este evento tem como objetivo

analisar a situação atual e as perspectivas de utilização das tecnologias de

informação e comunicação como instrumentos para o exercício da democracia,

especialmente no contexto dos Legislativos Estaduais brasileiros, e é parte das ações

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para subsidiar a elaboração de

seu planejamento estratégico para os próximos 10 anos.

Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, que a reprisará no

dia 20 de fevereiro, às 9 horas. A ata desta reunião, contendo a transcrição completa

das exposições e debates, será publicada no “Diário do Legislativo”, edição de

24/2/2010. Posteriormente, o programa será colocado no “site” da Assembleia:

www.almg.gov.br.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Caio Túlio Costa,

Doutor em Ciências da Comunicação pela USP, jornalista, professor universitário e

Consultor de Novas Mídias em Comunicação; Sérgio Soares Braga, Mestre em

Ciência Política e Doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e Professor

do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná; e Cristiano

Ferri de Faria, Mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Londres,

Desenvolvedor do programa e-Democracia da Câmara dos Deputados e Pesquisador

Associado do Ash Institute para Governança Democrática e Inovação da

Universidade de Harvard.

Antes de passarmos a palavra ao primeiro expositor, gostaríamos de informar ao

público que, como haverá debate após as exposições, as inscrições para perguntas

orais passam a ser aceitas a partir de agora. Recomendamos também que as

perguntas por escrito sejam encaminhadas à organização, assim que formuladas,

para agilidade dos trabalhos.

Para a sua exposição, com a palavra, o Sr. Caio Túlio Costa, doutor em Ciências da

Comunicação pela USP, jornalista, professor universitário e consultor de novas

mídias em comunicação.

Palavras do Sr. Caio Túlio Costa

Bom-dia a todos, membros da Mesa, Presidente, Deputados. Primeiro gostaria de
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agradecer o convite para estar aqui. É uma honra para um mineiro como eu poder

falar a vocês e participar, de certa forma, do trabalho que está sendo realizado nesta

Assembleia. Falarei um pouco sobre uma mudança muito importante, profunda e

estrutural, que ocorre nas comunicações. Depois teremos tempo para discutir isso. O

Sérgio e o Cristiano acrescentarão muito. O mais importante é apresentar um pouco a

tentativa de explicar o que ocorre - estamos no meio dessa mudança, no olho do

furacão dessa mudança - e ver o que é possível aprender e melhorar na nossa

comunicação, na nossa maneira de comunicar, principalmente a vocês, que

trabalham numa Casa Legislativa, com os representantes eleitos pela população. Vou

restringir-me à questão da comunicação, a essa mudança estrutural, que todos vocês

sentem, sabem que está ocorrendo, se aproveitam e gostam dela. Mas acho que

ainda não temos o conhecimento da sua real dimensão. Essa é uma tentativa, um

ensaio de tentar explicar essa dimensão. Há três conceitos importantes, sobre os

quais falarei rapidamente, sem me aprofundar - quem tiver interesse pode ir atrás

deles -: modernidade líquida, príncipe eletrônico e concentração. A modernidade

líquida foi definida pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que mora na Inglaterra.

Ele diz que vivemos um momento em que os conceitos se liquidificaram, no sentido

de se adaptarem a cada momento, a cada situação, a cada hora, a cada

necessidade. Os conceitos que, na modernidade, foram forjados de forma sólida

começam a se moldar em função do receptáculo, do tempo, do espaço, da hora, da

vontade, da necessidade, do imprevisto. Segundo ele, vivemos a modernidade

liquefeita. Então, nenhum conceito mais é tão sólido como era para os nossos pais ou

para os nossos avós. Isso gera implicações profundas, do ponto de vista do

relativismo, da moral, da ética, já que estamos numa Casa Legislativa, e do ponto de

vista da nossa vida pessoal. O Bauman escreveu o livro “Amor Líquido”. Recomendo-

o para quem gosta de novas ideias e de ler. Coloquemos no fundo a questão dos

conceitos liquefeitos, que se vão moldando conforme cada momento.

Um outro conceito importante - e ele é político, moldado na esfera da política - é o

do príncipe eletrônico. Todos leram Maquiavel e conhecem Maquiavel, que falava do

príncipe e dizia que ele era aquela pessoa que tinha a sorte, a fortuna e a virtude de

estar naquele momento e naquele lugar para conduzir o processo social, político e
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econômico, conduzir os povos, o seu povo. Ele tinha a sorte, a felicidade e a virtude

de estar ali naquele momento e era o “conducteur”, o condutor do processo. Esse é o

grande conceito que molda a ciência política e inaugura a modernidade na política.

Ele foi moldando o fazer político durante muitos anos, dezenas, quatro centenas de

anos.

Isso mudou com o surgimento do partido político. Quem interiorizou isso foi um

comunista italiano chamado Antonio Gramsci, que disse que hoje o papel do príncipe

é feito pelo partido político. O partido é o príncipe moderno. O partido é o príncipe da

modernidade, pois conduz as transformações. Esse conceito vale. Foi o partido que

fez a primeira grande revolução moderna, a Revolução Francesa, as revoluções

sociais democratas, as transformações democratas, a mudança nazista e a mudança

comunista. Tudo isso foi liderado por partidos políticos.

O sociólogo brasileiro Octavio Ianni, talvez um dos mais importantes sociólogos

brasileiros, disse que não. No final do século XX, a coisa mudou. Sem citar a questão

da liquefação dos conceitos e imbuido dessa mesma ideia, ele nos veio dizer o

seguinte: hoje o príncipe moderno também não é o partido, hoje não é mais o partido

que conduz o processo social, histórico e político, ele não é o “conducteur” do

processo, como há 30, 40 ou 50 anos. Esse processo ficou mais difuso, e hoje a sua

condução é dada pelo príncipe eletrônico, a mídia.

O partido não existe sem a aparência que mostra na mídia. O sindicato não existe

sem sua participação na mídia; o Executivo não existe sem sua participação na mídia.

O que me dá a aparência de existência é a mídia falando de política. Contudo, ela

engloba a moda, o cinema, a televisão, a novela, a notícia, a propaganda, tudo isso.

A condução ficou mais difusa e líquida em função de cada momento. Então, quem

conduz o processo histórico? O príncipe eletrônico, esse conjunto de instituições,

elementos e indivíduos que moldam a condução do processo social. Historicamente,

o partido e o sindicato já não têm mais a força que tinham. Apareceram novos

elementos e as ONGs, trazendo força. As instituições já não têm mais a mesma força

sólida que tinham, mas tudo isso em conjunto conduz o processo histórico. Este é

conduzido pela mídia, que está na comunicação, na maneira de comunicar.

Começamos, então, a viver na comunicação um movimento brutal de concentração



____________________________________________________________________________
612

dos meios de comunicação. Nos anos 60, existiam mais de mil grandes empresas de

comunicação em todo o mundo; nos anos 70, eram 230; nos anos 90, não mais que

23; e agora são 8 empresas de comunicação que detêm mais de 50% de todo o

faturamento da comunicação no mundo e que usam todas as outras pequenas e

médias empresas de comunicação como satélites. Elas compram ou produzem

elementos para essas empresas. As grandes empresas são: a Time Warner, a

Bartelsman, a News Corporation, do Murdock, a Sony, a Disney, o Google e a

Viacom, dona da MTV.

Essas são as oito grandes empresas que mais faturam. Todas elas faturam acima

de US$12.000.000.000,00. O Google, em pouco mais de 10 anos de existência, já

fatura US$22.000.000.000,00 por mês. Juntas, essas oito faturam cerca de

US$450.000.000.000,00 por ano. Está havendo uma concentração muito grande.

Aqui, a Globo fatura R$8.000.000,00, produz material que é vendido para essas

empresas lá fora e compra delas material: a indústria de cinema, etc. O mesmo faz o

“Clarin” na Argentina, o Grupo Cisneros na Venezuela, o Grupo Televisa no México, o

Grupo Naspers na África do Sul, enfim, os grupos de mídia que são pequenos e que

funcionam como satélites desse grande movimento de concentração.

Portanto, do ponto de vista econômico, vivemos uma concentração brutal do mundo

na área das comunicações, mas, do ponto de vista dos indivíduos e das instituições,

vivemos uma dispersão igualmente brutal. Uma alimenta a outra, ou seja, a dispersão

alimenta a comunicação, que, por sua vez, alimenta e produz a dispersão. Hoje cada

indivíduo pode consumir essa mídia de diferentes formas, seja comprando moda, seja

olhando uma notícia no celular ou na internet, etc. Há várias formas de fazer isso. Ao

mesmo tempo, essa dispersão produz o que podemos chamar, sem ter medo de

exagerar, de uma verdadeira revolução, que espelha essa mudança estrutural. Darei

alguns exemplos. Uns deles são muito próximos e outros estão um pouco distantes.

Seis são muito sérios e dois, muito divertidos. O primeiro ocorreu em Manila, nas

Filipinas, em 2001. Havia ali um ditador, Joseph Strada, de que as pessoas não

gostavam. Então, começaram a enviar “e-mails” e SMSs entre si dizendo: “Go to

EDSA”, ou seja, vá para a Avenida Edson não sei o quê, cuja abreviação é EDSA, e

use preto. E começaram a ir até essa avenida usando roupa preta. Em duas
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semanas, mais de 3 milhões de filipinos - a população é pequena - tinham se

manifestado nessa avenida, e, em pouco menos de um mês, o ditador caiu. Não

houve participação de partido político nem da mídia, da imprensa tradicional nem de

sindicato, mas, sim, das pessoas dispersas, usando internet e, principalmente, o

telefone celular, o SMS. Foi uma manifestação que os americanos chamam de

espontânea, que usou meios novos para se comunicar. Não foram insuflados nem

chamados à militância, por mais duro que seja dizer isso em uma casa como esta,

alimentada pelos partidos políticos.

O segundo exemplo é Madri, em 2004. O celular foi usado para explodir as bombas

nos trens na estação de Atocha. Vejam aí o uso de uma nova mídia: digita-se um

número e explode-se uma bomba. Imediatamente, o governo de José María Aznar

divulgou que o atentado tinha sido feito pelo grupo ETA, pelo exército separatista

basco. A mídia tradicional republicou aquilo sem contestar. Acreditou na fonte

governamental - televisão, rádio, jornais. Uma única emissora de rádio da imprensa

tradicional, da mídia clássica, que podemos chamar de velha mídia - o pessoal da

velha mídia fica muito nervoso quando falo velha mídia; então, tenho chamado de

mídia clássica -, divulgou o acontecimento, dizendo: “O responsável pelo atentado

não é o ETA, mas a Al-Qaeda. Querem que a Espanha retire suas tropas do Iraque.

Esse é o objetivo, e o governo não quer tocar nesse assunto agora porque haverá

eleições no domingo, daqui a três dias, e isso pode comprometer a maioria

esmagadora que os conservadores têm nas pesquisas de opinião”. Imediatamente

essas informações começaram a ser divulgadas pelos espanhóis por celular, “e-mail”

e “instant messenger”. Três formas de comunicação, uma informação que sai da

mídia tradicional e começa a se dispersar de forma espontânea entre as pessoas, e

as próprias pessoas começaram a dizer: “Vamos votar domingo, vamos depor esse

governo que está mentindo para nós, que está instrumentalizando a mídia”, porque

grande parte da abstenção seria dada pelo pessoal mais de centro-esquerda. O que

aconteceu foi que o Aznar perdeu uma eleição que estava praticamente ganha. Os

espanhóis elegeram o Zapatero, que mudou uma razão de Estado e retirou as tropas

do Iraque.

Esse exemplo que vou dar é de 2006, muito recente. Todos se lembram quando
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São Paulo foi afetada por uma onda de atentados nos ônibus, bancos, por conta da

transferência de líderes do PCC para prisões no interior do Estado. Depois de três

dias de ataques violentos e uma cobertura forte da mídia clássica e da nova mídia

sobre o que estava acontecendo, São Paulo amanheceu sob toque de recolher. As

pessoas começaram a ir para casa a partir das 11 horas. Ao meio-dia e meia, um

repórter da TV Record olhou para baixo e falou: “Parece um toque de recolher”. Foi a

primeira vez que a palavra foi usada na mídia clássica. Mas as pessoas já estavam

atendendo a ligações de celulares, “e-mails”, sms, “instant messenger” de pessoas

próximas que diziam para irem para casa porque havia um toque de recolher. A mídia

clássica veio dizer que não havia toque de recolher. Uma autoridade pública veio em

público às 4, 5, 6, 7 horas da tarde, dizendo que não havia toque de recolher. Mas

olhem uma imagem da cidade às 8 horas da noite. Essa é uma imagem inédita da Av.

Paulista. O comércio fechou, as escolas dispensaram os alunos, as indústrias

dispensaram os funcionários, todos foram para casa. A cidade atendeu a um toque de

recolher que não existiu e que foi divulgado de forma espontânea, por intermédio dos

meios que não são os tradicionais de comunicação. A autoridade usou o meio

tradicional para dizer que não havia toque de recolher e não soube usar o meio novo

para dizer que não havia.

Quarto exemplo, bem recente: Mianar, 2007. Todos acompanharam o sofrimento da

população religiosa de Mianar, resistindo contra a China, pelos vídeos e fotos que

vinham por meio dos aparelhos celulares que não eram dos jornalistas. No Irã, idem.

O mundo inteiro acompanhou o sofrimento dessa moça morta pelas manifestações. E

nós soubemos das manifestações pelos vídeos dos celulares que vinham de pessoas

anônimas que faziam isso e colocavam na internet.

Não vou mostrar o vídeo da Cicarelli, embora saiba que todos gostariam de vê-lo.

Essa moça foi namorar na praia, um gaiato filmou, colocou na televisão de

madrugada, na TV espanhola, uma edição toda bonitinha. A dupla, ela e o namorado,

entrou na Justiça, e um Juiz mandou proibir o Youtube de divulgar o vídeo no Brasil;

deu uma ordem para que as companhias telefônicas o impedissem de circular no

País. Elas passaram a cumprir essa ordem que não tinha o menor significado, pois,

imediatamente, o vídeo estava em todos os lugares; todo o mundo enviando-o para lá
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e para cá, por “e-mail”, ou postando vídeos em outros receptáculos dessa mídia na

Rússia, na Polônia, no Paraguai, etc. Isso virou notícia na velha mídia.

Temos um sétimo exemplo: esse rapaz, Dave Carroll, músico canadense, viajou

pela United Airlines, mas não deixaram que ele levasse sua guitarra no colo. Ele a

colocou no bagageiro, e ela foi quebrada. Ele ligou para reclamar e passou por aquilo

que todos vocês passam quando falam com o “call center” de uma companhia

qualquer para fazer reclamação, ou seja, “Tecle 1”, “Tecle 2”, “Pois não”, “Estaremos

atendendo ao seu pedido”, e nada aconteceu. Ele fez uma musiquinha contando essa

história, e a imagem da United Airlines foi fundamentalmente arranhada. Foi

arranhada pela canção de um músico que, se tivesse recebido US$1.800,00 para

reparação de sua guitarra, não causaria o estrago na imagem da empresa nos

Estados Unidos. É um baita caso.

No oitavo exemplo, vou demorar-me um pouco mais, porque é um caso

sensacional. Todo mundo acha que o Obama ganhou a eleição por causa da internet,

mas não é internet: é nova mídia. É muito mais que internet; a nova mídia é muito

mais que internet. Ele montou uma estratégia digital que se baseava em algumas

coisas-chave. Primeiro, o uso abusivo das redes sociais, seguido do uso abusivo do

“e-mail”, do “marketing” e também da telefonia fixa, que é diferente nos Estados

Unidos. Lá a ligação local não é paga. Não há assinatura também. Se você não usar

o telefone, você não paga. Se usar o mês inteiro apenas para ligação local, também

não paga. Só paga se fizer chamadas de longa distância. Nos Estados Unidos, existe

um negócio chamado “outreach call”: as pessoas usam o telefone caseiro para fazer

um “job” de “call center”, um trabalho de “call center free lancer”. Isso foi muito usado

pelo Obama, que mandava “scripts” para pessoas que pegavam o número dos

telefones dos vizinhos e os chamavam para uma festinha, para um comício, para

apoiar o Obama, para doar, enfim, para participar de algo. Ele também usou muito a

telefonia móvel, o celular, para trocar informação com os eleitores. Tudo isso se

baseou numa ferramenta que chamamos “customer relationship management” - CRM

-, que é a administração da sua relação com o consumidor. Essa administração “on-

line” é sensacional, porque, usando boas ferramentas de CRM, há várias

possibilidades. Você tem um “site”, por exemplo, e consegue saber quantas pessoas
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chegaram até ele; depois, consegue saber quantas pessoas entraram nele.

Chegaram 100 pessoas. Vamos supor que entraram 20 pessoas. Então é preciso

saber por que 80 pessoas não entraram; é preciso analisar o comportamento delas.

Das 20 que entraram, 15 foram comprar alguma coisa que estava à venda no “site”.

Entretanto, elas preencheram os dados, os formulários e, na hora de pagar, apenas

uma o fez. Logo, é preciso entender por que os outros quatro não pagaram. Esse é

um pequeno exemplo. É possível analisar isso; é possível assim corrigir o que for

possível no “site” e no relacionamento com o cliente. O mesmo pode ser feito com o

telefone, analisando-se quantos ligam para comprar, a capacidade de atendimento.

Pode-se observar também se o “site” está eficaz, se a linha telefônica está ocupada

ou não etc. Há um conjunto de ferramentas que permite a análise do que está

acontecendo e a ação quase em tempo real para correção de erros. Na base desse

sistema digital, há todo um sistema de CRM.

Na sua campanha, Obama desejava passar uma mensagem, mas chegou à

conclusão de que o que pretendia transmitir aos mais velhos já era veiculado pela

televisão, tanto que gastou metade do que arrecadou, ou seja, metade dos

US$800.000.000,00, com essa mídia. Uma parte disso - vocês verão o quanto - ele

gastou com a mídia da internet, com trabalhos de infraestrutura e com todo o CRM de

internet, pois sabia que não faria diferença caso não atingisse muito bem os jovens.

Houve um “case” de uma comunidade judaica na Flórida, cujos avós e pais eram

altamente refratários ao Obama. Esse pessoal que trabalhou na internet do Obama

atingiu os netos e os filhos dessa comunidade, ou seja, a molecadinha, com

informações sobre o Obama. Essa molecadinha passou a falar sobre o Obama com

os pais e os avós e mudou a opinião desses adultos sobre o candidato. Portanto, eles

não miravam somente os jovens com capacidade de eleger, mas também o público

infantil e jovem, com programas específicos, para conseguir fazer essa diferença.

Isso não podia acontecer de forma autoritária. Todo o programa tinha de oferecer à

população jovem as ferramentas para que, em rede, pudesse posicionar-se em

relação ao Obama, sem nenhuma moderação, pois a forma era autoritária. Então,

houve toda uma esperteza no tratamento da rede social por parte principalmente de

um dos fundadores do Facebook. O segredo da rede social é não se meter no que
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denominamos comunicação “peer-to-peer”, ou seja, par com par, em que a pessoa

conversa com outra pelo Facebook. Foi dado um instrumento para que a pessoa

pudesse manifestar-se.

Assim, fizeram coisas do arco da velha. Pediam para que fosse feito um donativo

de US$25,00 e, imediatamente, essa pessoa recebia um “e-mail”, por meio do qual

eram pedidos mais US$25,00. Depois que esse valor era dado, a pessoa recebia

outro, pedindo mais US$50,00. Essa pessoa poderia fazer uma página pessoal no

“site” do Obama, denominado My Black Obama, e ganhava pontos cada vez que fazia

um donativo, organizava um evento, levava pessoas ao comício e trazia mais

pessoas para o “data base”, que era um banco de dados montado imediatamente.

Isso é um baita sistema de CRM, que utiliza todas as ferramentas possíveis deste

novo mundo, que não é somente a internet, como faço questão de frisar.

Nessa página, era possível fazer tudo isso e ainda resolver dúvidas, subscrever o

sistema para receber a mensagem e criar o seu “blog”.

Como disse, a novidade é o “outreach call”. Um dos Deputados que se baseavam

nessa estratégia chamava-se Joe Rospars e era o Diretor de Mídia da Campanha.

Foram contratados blogueiros e um guru de vídeo, uma menina muito respeitada que

trabalhou na CNN, Kate Albert Hanna. O Sam Grattam Felson era da “The Nation”,

uma revista de centro-esquerda. Iniciaram com 20 “posts” por dia, que passaram a

ser uma enormidade. E o resultado é esse que vocês conhecem, apesar das

frustrações no primeiro ano em relação ao Obama, mas o resultado final foi de, no

mínimo, 750 mil voluntários, 8 mil grupos de afinidades. Esse pessoal organizou, por

conta própria, mais de 100 mil eventos. A campanha lidou com mais de 13 milhões de

endereços de “e-mails”, conquistou mais de 3 milhões de amigos no Face World,

mais de 400 mil amigos no MySpace, mais de 250 mil seguidores no “twitter”, teve

apoiadores em todas as redes sociais menores, ganhou quase 2 mil vídeos no

YouTube, o que significou 14,6 milhões de horas vistas. Havia uma estratégia de

captação, como já disse. Eles captaram US$197.000.000,00 “on-line” só em

captações abaixo de US$200,00. Toda a campanha captou quase

US$800.000.000,00.

Vejam o “design”, que é arrebatador e foi feito pela empresa Mo Design. Depois de



____________________________________________________________________________
618

muito trabalho, cada comunidade tinha um logotipo especial, uma marca especial.

Esse é o “site” em que me cadastrei, é o meu “site”. É preciso ter endereço nos

Estados Unidos para fazer isso. Enfim, arrecadaram US$745.000.000,00 durante a

campanha. As doações pequenas foram de US$193.700.000,00. Houve 4 milhões de

doações individuais. O McCain, candidato, arrecadou só US$50.000,00. Foi a

primeira campanha presidencial que usou, além da rede social, uma completa

ferramenta de CRM. Vocês podem ter acesso a isso facilmente, basta entrar no

equivalente ao TSE americano, e terão todos os dados da campanha.

Ele gastou muito pouco com o “on-line advertisement”, se comparado com o que

gastou com o “broadcast media”. Isso aqui é a mídia de televisão. Ele gastou

US$18.000.000,00 na plataforma “on-line”. Então, somando 18 e 7 aproximadamente,

são cerca de US$26.000.000,00. Ele gastou, ao todo, contando com o pessoal, por

volta de US$35.000.000,00 com a estratégia de CRM. E, com esses

US$35.000.000,00, arrecadou US$197.000.000,00. Vejam que margem. Do ponto de

vista de uma empresa, vocês podem imaginar a margem. Enfim, acabamos com o

McCain.

Essa mudança traz dilemas, problemas e desafios. Listei 28 desses desafios.

Estamos no meio delas e teremos que nos preocupar com ele e, de alguma forma,

cuidar dele, do ponto de vista das Casas Legislativas de todo o mundo, que não

darão conta disso, evidentemente, porque a mudança e a rede são globais. Portanto,

a lei que vale no Brasil pode não valer no Uruguai. Digamos que seja proibido

empresa de internet que não seja brasileira. Pode-se montar uma empresa de

internet do Uruguai e fazer todo o conteúdo em português. Assim, todos os brasileiros

poderão ver esse conteúdo. A questão do controle da rede é muito complexa. Hoje

essa rede está centralizada nos Estados Unidos. Querem que um único país

centralize o controle da rede? Não, ninguém quer isso. Querem que a China

centralize isso? Ninguém quer isso. Então, por enquanto, a comunidade internacional

fecha os olhos para que os Estados Unidos centralizem isso, apesar de haver

movimentos importantes para que exista uma descentralização.

Existe a questão da diversidade cultural. Não dá para virar uma coisa só,

evidentemente, isso tem que ser entendido. Cada lugar verá isso de um jeito
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diferente.

Há o âmbito da concentração, como já disse.

Há a questão da profissionalização. Essa mudança está dando o poder da mídia

para o indivíduo, o que é fundamental. Vocês viram o indivíduo, de forma espontânea,

organizando manifestações políticas importantes sem o uso dos meios institucionais

tradicionais. Portanto, hoje, se o jornalista tem ainda a função de mediador entre o

fato e a sociedade, qualquer pessoa aqui, neste auditório tem, atualmente, o poder de

mídia: se terá audiência, se terá alcance, essa é uma outra questão. Mas, poder de

mídia tem. A pessoa que levantou, pela primeira vez, o vídeo da Cicarelli no YouTube

teve poder de mídia. Todos os espanhóis, que mandaram mensagens uns para

outros, tiveram poder de mídia dentro dessa dispersão. Vejam que coisa complexa,

contraditória, paradoxal. É uma nova realidade, uma revolução, uma mudança. Por

isso é que a indústria de comunicação tradicional está absolutamente abilolada com o

que está acontecendo. Isso afeta profundamente a profissão de jornalista - eu sou

jornalista. Qualquer um, hoje, sem nenhuma formação ética, sem nenhuma

informação técnica, tem poder de mídia. Essa é a realidade, e não é possível lutar

contra ela. A concentração permitiu que isso ocorresse.

Já vimos a dispersão, a convergência, que está no indivíduo, não no aparelho.

Quem converge é o indivíduo. Falando assim, parece fácil, mas a indústria de

comunicação ainda não entendeu isso na sua integralidade: que quem converge é o

indivíduo. Toda a questão das redes sociais, que transfere para o ambiente de

tecnologia a rede social normal, e amplia, e facilita. A questão do conteúdo

participativo, que tem sido muito criticado, mas se vocês compararem, por exemplo, a

quantidade de erros existentes na Wikipedia com os existentes na Britânica, verão

que se a Wikipedia tem quatro erros por página, a Britânica tem três. Não há grande

diferença. Ponto negativo para a Wikipedia. Ponto positivo para a Wikipedia: os seus

erros podem ser corrigidos imediatamente. Na Britânica, temos de esperar anos para

ter uma nova edição, com a correção, a não ser que seja da Britânica, “on-line”, e que

possam corrigir imediatamente. E, aí, já estarão dentro dessa nova mídia. A todo o

momento, os mecanismos de busca, fazem com que todos vocês trabalhem de graça

para eles. Ninguém aqui reclama do salário do “google”, mas todos vocês deveriam
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dele receber salário. Cada vez que vocês colocam uma palavra no “google”, estão

trabalhando para ele, porque ele indexa aquela palavra, devolve-lhe um “link” com

tudo aquilo a que se refere a palavra e o que teve mais relevância em função daquilo

que você buscou. Dá-lhe um anunciozinho, você clicou no anúncio e ele ganhou um

dinheirinho e você comprou a mercadoria. É você alimentando o negócio dele. O

“google” acabou com os classificados nos jornais pois virou, em 10 anos, a maior

empresa de publicidade do mundo, inventou um novo jeito de fazer publicidade, por

meio do texto, com base na navegação de cada um, que você diz o que é. É

diabólico. Todo trabalho não remunerado que vocês fazem, que todo mundo faz, os

mecanismos de busca. Está surgindo uma nova forma de se fazer publicidade. Está

acabando aquela divisão entre “igreja” e Estado, que existia na imprensa tradicional.

Há “marketing” contextual. Se você está numa página sobre empresas aéreas, pode

clicar e comprar uma passagem. Toda a questão de “behavior targeting”, que vê sua

navegação e mostra-lhe anúncios que têm a ver com o seu hábito de navegar, a

criação de um novo tipo de consumidor, que é o “prosumer”, consumidor profissional,

que palpita “on-line” sobre aquilo que está consumindo, seja serviço, seja produto.

Toda a divisão e a briga entre jornalismo e entretenimento. Toda a inexatidão que a

rede trouxe para o jornalismo, que está, cada dia mais, inexato em razão da rapidez

com que se faz a informação. A emergência do indivíduo repórter, qualquer um pode

ser repórter. A emergência feliz do cidadão repórter, que é aquele indivíduo que vira

repórter mas tem elementos e preocupações de cidadão - a preocupação é individual.

A tensão entre o indivíduo repórter, o cidadão repórter e o jornalista. A inexperiência

do indivíduo repórter, do cidadão repórter. Todos os problemas de privacidade

possíveis e imagináveis. Todos os problemas que a simetria trás na transferência e

no consumo dessa informação. Os conflitos de interesse, a quantidade de boatos que

somos obrigados a consumir, todos os problemas do direito autoral, todas as

questões da minoria, todas as questões de expressões ilegais e doentias, “sites” que

ensinam a fazer bomba e terrorismo, todos os problemas de pedofilia, enfim, vou

passar rapidamente do cenário de 2020, porque não tenho mais tempo. Vou deixar

isso aqui, que é muito fácil de ser compreendido sozinho. É uma pesquisa que foi

feita pelo Instituto de Pesquisa Pew.
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Estamos numa Casa Legislativa, e vou mostrar esse aperitivo eleitoral rapidamente,

que mostrei para os Presidentes de Assembleias Legislativas em Florianópolis, e

gostaram muito. Essa ferramenta está disponível a todo o mundo, todos os partidos

podem usá-la. É só entrar em Google Trends. Dá para entrar “on-line”, se vocês

quiserem ver. Digitem “Marina Silva”, “Dilma Rousseff” e “José Serra”. Esse resultado

mostra a importância dos três nomes na rede, junto às pessoas que estão na rede

fazendo buscas sobre essas pessoas no Google. O azul representa a Marina Silva.

Quando ela se lançou candidata, houve esse pique. O vermelho, Dilma; e o verde, o

Serra. Aqui já é fevereiro, vejam que a Dilma está sendo mais procurada e que a

Marina se descolou um pouco do Serra, mas ainda estão muito próximos na rede.

Quando colocam “José Serra” na rede, vejam o que as pessoas estão digitando:

“José Serra”, “José Serra biografia”, “José Serra wikipedia”, “José Serra twitter, “José

Serra Presidente”, “José Serra blog”, “José Serra Governador”, “José Serra site”,

“José Serra lattes”, “José Serra chirico”, não sei o que é. Há também a relevância

disso, quantas vezes as pessoas digitaram essas palavras para procurar o José

Serra. Aqui está o perfil do Serra, quem entrar lá, verá. Quando colocam Marina,

aparece: “Marina Silva biografia”, “Marina Silva Senadora”, “Marina Silva evangélica”,

“Marina Silva PV”, “Marina Silva Ministra do Meio Ambiente”, “Marina Silva twitter”,

“Marina Silva wikipedia”, “Marina Silva criacionismo” e “Marina Silva Chico Mendes”.

E aqui está o perfil da Marina. Podem ver aqui os Estados que o Serra tem visitado,

em que línguas ele está sendo pesquisado; há maneira de vermos também os países.

Vejam que a Marina está um pouco mais bem-dividida que o Serra, apesar de ele ser

muito forte em São Paulo. Vejam o que as pessoas estão procurando por Dilma

Rousseff: “Dilma Rousseff”, “Dilma Rousseff ficha criminal”, “Dilma Rousseff

biografia”, “Dilma Rousseff terrorista”, “Dilma Rousseff lattes”, “Dilma Rousseff

ditadura”, “Dilma Rousseff antes e depois”, “Dilma Rousseff wikipedia”, “Dilma

Rousseff guerrilheira”, etc. Está tudo no Google.

É isso o que tinha para falar. Muito obrigado a todos.

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

O locutor - Para sua exposição, com a palavra o Sr. Sérgio Soares Braga, mestre

em Ciência Política, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e
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professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná.

Palavras do Sr. Sérgio Soares Braga

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Alberto Pinto Coelho; demais membros da Mesa; Sr. Caio Túlio Costa; Sr.

Cristiano Ferri de Faria; público presente, bom dia a todos. Para mim, é uma grande

satisfação estar aqui discorrendo sobre um tema que venho pesquisando há algum

tempo, que são as relações entre internet e política de maneira geral e os “websites”

legislativos, em particular. O título específico de minha exposição é: “Como os

‘websites’ parlamentares podem contribuir para agregar valor à atividade parlamentar

e para aproximar o parlamento dos cidadãos?”. A primeira coisa a que devemos

responder é por que esse título. De acordo com a literatura internacional sobre o tema

das relações entre internet e parlamento, que é bastante vasta - depois terei

oportunidade de comentar algo a respeito -, o tema da internet, muitas vezes, é

tratado como próximo à ficção científica. A internet dá asas à imaginação das

pessoas. Os analistas, principalmente os filósofos sociais, tendem a abordar a

internet como algo impressionístico, como se fosse uma realidade próxima à ficção

científica. As expressões utilizadas para caracterizar a internet denotam um pouco

isso, pois é conhecida como realidade virtual. O Prof. Caio utilizou o termo

“modernidade líquida”, mas há outros que denotam essa tendência de colocar a

internet como algo completamente novo, tão novo que iria desconectar as pessoas do

seu mundo real, das suas experiências cotidianas.

No caso específico da literatura sobre a relação com o parlamento legislativo, isso

se manifesta com a tentativa de se associar a internet a novas experiências de

democracia que a poriam em xeque, superariam e liquidariam a democracia

representativa tradicional que conhecemos, a democracia parlamentar. Essa vertente

sobre as relações entre internet e política é muito forte na literatura internacional;

sugere que pode ocorrer o surgimento de um novo tipo de democracia

qualitativamente diferente da democracia parlamentar a que estamos acostumados e

não teria nada a ver com a democracia representativa tradicional. Outra corrente da

literatura procura aproximar a internet dos problemas cotidianos, ficando mais

próxima da experiência das pessoas; considera positivo o impacto da internet no
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sistema político, julgando que ela não trabalha para acabar com a democracia

representativa, com a liquidação do parlamento, com as eleições tal como

conhecemos, mas trabalha para fazer articulações de maneira completa,

aprofundando essa democracia. O título dessa exposição expressa a minha filiação a

essa segunda vertente da abordagem do tema internet e política. O problema

fundamental sobre o qual os analistas políticos, os pesquisadores, os filósofos, os

sociólogos da comunicação têm de refletir de maneira científica, produzindo

evidências empíricas sobre o assunto, é tentar especular, no bom sentido do termo,

sobre como a internet vai articular as formas tradicionais de democracia, as

instituições tradicionais da democracia parlamentar ou liberal, tal como nós a

conhecemos desde o séc. XIX.

Outro ponto que enfatizarei - e essa ideia me ocorreu ouvindo a interessante

palestra do Prof. Caio - é que, sem que houvesse articulação ou coordenação prévia,

as três palestras têm conexão lógica entre si. Fiquei bastante feliz com isso. Vocês

acabaram de ouvir uma introdução realizada por uma das pessoas mais competentes

do ramo no Brasil, o Prof. Caio Túlio, que nos apresentou o panorama geral sobre os

impactos da internet na política e nas atividades cotidianas das pessoas,

principalmente as que estão envolvidas com política. Agregarei mais uma mediação a

essas ideias que ele acabou de expressar. Falarei sobre o impacto da internet no

parlamento propriamente dito. Logo após minha fala, o Cristiano falará sobre novas

experiências de democracias representativas, que, usando as novas mídias para

estimular a participação do cidadão no parlamento, estão contribuindo para

aprofundar a democracia através das novas tecnologias de informação e

comunicação. Realmente, até para nós que estamos na Mesa, as conferências estão

sendo proveitosas. E há uma conexão lógica, bastante difícil de ocorrer em Mesas

desse gênero.

A estrutura de minha exposição será essa. Primeiramente, explicitarei algumas

ideias básicas subjacentes à minha fala. Posteriormente falarei rapidamente sobre as

funções do parlamento e o papel dos “websites” parlamentares nas modernas

democracias representativas e sobre o que têm a agregar ao parlamento. Em terceiro

lugar, apresentarei algumas evidências empíricas, alguns resultados de pesquisas
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que tenho feito nessa área nos últimos três ou quatro anos. Para encerrar minha

exposição, chamarei a atenção para algumas boas práticas, para alguns avanços do

uso da internet pelos parlamentos, principalmente os estaduais, e alguns dilemas,

alguns pontos de estrangulamento que começam a emergir do emprego sistemático

das novas tecnologias de comunicação e informação das novas mídias pelos

parlamentos, especialmente nas unidades subnacionais brasileiras.

Atualmente, estou envolvido em três projetos de pesquisa sobre as relações entre

internet e política. No final de 2007, publiquei este livro, pela Câmara dos Deputados,

que se refere ao papel das TICs na institucionalização da democracia, um estudo

sobre a informatização dos órgãos legislativos na América do Sul, com destaque para

o Brasil. Fiz uma análise comparada dos Legislativos, Câmaras dos Deputados e

Senados da América do Sul, e das Assembleias Legislativas estaduais. Esse estudo

foi objeto de um seminário na Câmara dos Deputados. Esse livro está “on-line” e

pode ser baixado na internet no “site” onde foi feito esse seminário - Portal da

Câmara, Trânsparência e Cidadania -, em abril de 2007.

O segundo projeto no qual estou envolvido, referente às relações ente internet e

política, é financiado pelo CNPq. Estou começando a fazer um estudo sobre o uso

que os 1.052 Deputados Estaduais e da Câmara Distrital brasileira estão fazendo da

internet na atual legislatura. Quem tem “website” ou não, por que, quem tem “blog”,

quem está usando “twitter” ou não. É a segunda linha de pesquisa.

Em meu terceiro projeto, estou coordenando um convênio com a Federação das

Indústrias do Paraná, para implantar um sistema de monitoramento dos eleitos -

Deputados Federais e Estaduais, Senadores e Governadores. Esse projeto, pioneiro

nesse Estado, está hospedado na Rede de Participação Política do Empresariado.

Posteriormente falarei um pouco sobre eles também. Não estou fazendo

autopromoção; essas informações serão importantes para minha exposição posterior

porque apresentarei evidências e resultados de pesquisas relacionados a essas três

linhas de reflexão em que estou envolvido sobre o tema da internet e sobre as novas

mídias, de maneira geral. Duas ideias, que considero importantes para fazermos uma

reflexão menos impressionista e especulativa sobre a internet e mais próxima dos

problemas reais das pessoas, são as do “virtual political system” e do “critical
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citizens”, produzidas por Pippa Norris, uma cientista política de Havard muito

importante, orientanda do nosso Cristiano, que, aliás, falará aqui depois. Ela fez uma

reflexão acerca de vários problemas relacionados ao impacto da internet em diversas

instituições dos sistemas políticos contemporâneos e produziu duas noções

importantes que depois ilustrarei com alguns gráficos. A primeira é o “virtual political

system”, que é essa pressão que existe para que todas as instituições, todos os

atores do sistema político migrem para a internet, interajam dentro do espaço virtual e

transfiram suas bases de operação pela internet. A segunda são os “critical citizens”.

O que são cidadãos críticos? São aqueles cidadãos que aderem aos valores

democráticos, mas criticam as instituições políticas tal como existem nos sistemas

políticos modernos. Em todas essas experiências que o Prof. Caio Túlio acabou de

enumerar, como a campanha do Obama, a reação contra a manipulação eleitoral dos

atentados em Madri, as manifestações contra Hugo Chaves na Venezuela etc., os

cidadãos críticos, ou seja, aquela massa de jovens conectados, bem informados e

habituados a acessar o Google e a participar de redes sociais, é que são os atores

que emergem nessas manifestações e aderem aos valores da democracia. Ninguém

está-se mobilizando para restaurar a ditadura, a tirania no Irã e voltar ao estágio pré-

queda do Muro de Berlim. Eles querem ir para a frente. Agora, ninguém sabe que

horizonte é esse, porque essas pessoas aderem à democracia, mas estão

descontentes com o “status quo” tal como ele está aí. Então essa pressão cotidiana

que entra pelos poros de todas as instituições e de todos os atores sociais gera esse

sentimento difuso de que alguma coisa vai mudar, mas não se sabe exatamente para

onde.

Vou só abrir um parêntese aqui. Fiz uma pesquisa no Scielo, que é um sistema de

periódicos científicos no Brasil sobre as publicações científicas na internet nos últimos

cinco anos. O assunto mais pesquisado na internet não é comunicação, não é ciência

política nem sociologia, mas medicina. A internet está provocando um impacto

enorme na relação entre médico e paciente. Hoje ninguém vai mais para o médico

sem antes pesquisar no Google a sua doença, o remédio que o médico receita e sem

consultar dois ou três médicos para checar o diagnóstico. Isso está provocando

grande impacto na relação médico-paciente e na indústria farmacêutica, gerando uma
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copiosa produção científica sobre a questão. Como os médicos estão muito

envolvidos por interesses profissionais e financeiros em todos esses problemas, eles

produziram um “corpus” bastante denso e grande de artigos, textos e trabalhos para a

internet.

Outra ideia básica subjacente são as outras funções desempenhadas pelo

parlamento, além da de representação. Essa ideia é defendida pela Cristina Leston

Bandeira, uma pesquisadora portuguesa radicada na Inglaterra e uma das grandes

especialistas em estudo sobre a relação atual entre internet e parlamento no mundo.

Segundo ela, quando formos refletir sobre o impacto da internet no parlamento, temos

de ter uma visão complexa do parlamento como um sistema. O parlamento tem uma

função estratégica que nem sempre é reconhecida pela mídia, pela população. Mas

as pessoas que vivem cotidianamente o Legislativo sabem da sua importância para o

funcionamento do sistema político como um todo. Não há arma mais eficaz contra um

tirano populista, um líder populista ou uma imprensa manipuladora que um Legislativo

que se afirme como instituição, que saiba contestar os grandes grupos da mídia,

produzir as suas próprias notícias e fiscalizar o Executivo. Não é por acaso que todos

os países de democracia institucionalizada e mais estável têm parlamentos fortes. Só

conseguem afirmar-se dessa maneira porque desempenham outras funções além da

mera função de representação. Estamos acostumados a considerar o parlamento

como órgão de representação, só isso e apenas isso. Essa é outra ideia importante

que se manifestará.

A terceira ideia corporifica tudo o que disse anteriormente: não há nenhuma

evidência de que estamos indo na direção de uma superação da democracia

parlamentar. Estamos iniciando um novo processo, uma longa marcha. Estamos

testemunhando o início desse processo rumo a uma democracia parlamentar mais

participativa e com mais espaços de deliberação. Essa ideia foi definida por Dominic

Tinley. Creio que ela é Presidente da Escola do Legislativo da House of Commons,

Casa dos Comuns, da Inglaterra. Ela tem um artigo monumental no livro “Parliaments

in the Digital Age”, publicado no “Oxford Internet Institute”, que pode ser baixado “on-

line”.

Depois fornecerei todas essas referências para vocês. Disponibilizarei o PDF para o
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Alaor. Tudo o que eu disse tem referências bibliográficas. Cederei essa apresentação

para que vocês possam aprofundar-se nesses temas.

O diagrama do “virtual political system” é este. São basicamente os atores do

sistema político que interagem entre si, por meio da internet. Aqui são as funções

desempenhadas pelo parlamento, o conjunto de variáveis essenciais a uma

compreensão mais aprofundada dos impactos da internet sobre a instituição

parlamentar. É um diagrama apresentado pela Cristina Bandeira. Temos: fatores

institucionais, que afetam o uso da internet pelos parlamentos, várias funções do

parlamento que sofrem os influxos da internet e dos impactos da nova tecnologia,

comunicação, disseminação da informação, gerenciamento da informação - isso

causa impacto sobre a função de resolução de conflitos -, função educacional do

parlamento, função de legislação do parlamento, função de legitimação do

parlamento, função de representação propriamente dita e função de fiscalização do

Executivo ou de escrutínio, como dizem lá.

Aqui são os vários atores que interagem com esse sistema: membros do

parlamento, cidadãos, partidos, eleições; enfim, toda essa parafernália que estamos

acostumados a acompanhar na atividade política.

Aqui é um diagrama que consta no artigo escrito pela Dominic Tinley, que acabei de

citar. Esse diagrama representa o deslocamento que está ocorrendo em todos os

órgãos parlamentares. Isso não ocorre somente no Brasil ou na América do Sul, mas

em todo o mundo. Das cerca de 188 nações existentes no mundo, apenas 4 não

possuem “websites” parlamentares. É um movimento tão avassalador que até mesmo

as ditaduras, mesmo que não tenham parlamentos, mesmo que os parlamentos não

se reunam, colocam o “website” lá.

Estamos no início desse movimento. Aquele quadradinho vermelho ali mostra onde

se situa o parlamento médio brasileiro dentro dessa longa caminhada em relação ao

parlamento mais transparente, mais participativo. Os cidadãos ainda não estão

informados sobre a importância desses projetos, mas estão se deslocando para obter

maior informação, existe mais interesse. Não há um jogo de soma zero entre a

participação e a democracia parlamentar, mas há um efeito sinérgico entre essas

duas instituições. Essas são as ideias fundamentais, e recomendo que, quando
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tiverem acesso à minha apresentação, busquem aprofundar-se nela, porque isso vai

aumentar muito a autopercepção da importância do trabalho que estão fazendo na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesse planejamento estratégico para 2010,

de que participaremos por meio deste evento. É mais ou menos para esse rumo que

estamos indo. Não é um caminho que se percorre às cegas.

Temos essas funções básicas do Legislativo e dos “websites” parlamentares. Como

a internet pode repercutir em cada uma delas, como poderia agregar valor em cada

uma dessas funções? Na função de legislação, por exemplo, a internet aumentou

enormemente a possibilidade dessas informações sobre sinopses legislativas e a

criação de espaços de intervenção das pessoas, que podem participar dos processos

legislativos e melhorá-los. A internet potencializou isso de forma muito rápida. Se

entrarmos no “site” da Assembleia de Minas, da Câmara dos Deputados e de outras

Assembleias, teremos acesso aos projetos de lei, aos projetos de resolução, aos

requerimentos, às indicações. Pesquiso o Legislativo há mais de 20 anos.

Antigamente, para se ter acesso a um “Diário” da Assembleia, tínhamos de entrar na

Câmara dos Deputados, lá embaixo, nos subterrâneos, numa sala poeirenta; hoje,

porém, tudo isso está digitalizado e acessível à população.

Quanto à função de representação, a internet potencializa a disponibilização de

informações sobre parlamentares e a criação de espaço de contatos com os

membros do Parlamento, com os Deputados. Antigamente não se conheciam os

Deputados. As Assembleias eram verdadeiras caixas-pretas; aliás, algumas ainda

são. Vou apresentar dados que comprovam isso. A Assembleia de Minas foi a que

avançou mais nesse processo. Em muitos Estados, não existem informações

apresentadas, de forma adequada, sobre os membros do parlamento. Não há

informações mais singelas sobre quem são os Deputados, o que fazem, que perfil

profissional têm. A resolução de conflitos também é uma função importante e pode

ser potencializada por meio da internet. Vejo que a Assembleia de Minas também já

avançou muito nisso, com a realização de fóruns com a participação da sociedade

civil. Podemos citar o Parlamento Jovem e seminários setoriais. Tudo isso pode ser

disponibilizado “on-line” e ser realizado de forma virtual.

Quanto à educação, o Legislativo tem uma importante função educativa. Para que
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servem todos esses programas, como o Parlamento Jovem, a TV Educativa, a

transmissão “on-line”? Servem para mostrar o parlamento, persuadir o público sobre

a sua importância e esclarecer como é importante o seu funcionamento para a

manutenção do sistema político democrático. Isso tem múltiplas implicações na vida

cotidiana das pessoas.

A quinta função é a fiscalização, o monitoramento das ações da administração

pública, por meio de comissões e instrumentos regimentais. Também esse trabalho

pode ser infinitamente potencializado pela internet. Antigamente, para se ter acesso a

um relatório de uma comissão, a um parecer de algum projeto da CCJ, era

necessário enfrentar uma verdadeira corrida de obstáculos burocráticos. Hoje, no

entanto, não é assim: com um ou dois cliques, podemos acessar a ata de uma

reunião da CCJ, podemos ter acesso a esse processo. Isso provoca uma pressão

pela institucionalização das comissões legislativas, que é um dos pontos

fundamentais a serem discutidos no Legislativo hoje. Qual é o formato das comissões

legislativas? Será que os Legislativos precisam ter muitas comissões ou será que

precisam ter comissões que correspondam, mais ou menos, ao desenho do

organograma do Executivo Estadual? Existem muitos órgãos legislativos

subnacionais, que têm 15, 18 comissões permanentes. Se clicamos no “site”, não há

nada, parece cenário de filme de faroeste americano dos anos 50: só existe porta da

frente; quando aberta, só há escuridão. A internet potencializará muito a

institucionalização das comissões legislativas.

Finalmente, a função de legitimação, a afirmação do Legislativo em relação aos

ataques que recebe, muitas vezes injustos. Todos aqueles que cometem uma

injustiça num Estado democrático têm direito de defesa, inclusive o órgão legislativo.

O Legislativo pode postar notícias em tempo real quando se sente atacado de

maneira injusta pela mídia, pelos cidadãos, pelas pesquisas realizadas. Logo, isso

contribui para a sua legitimação. A transparência é um instrumento importante para a

legitimação.

Vou acelerar um pouco agora, porque apresentarei os resultados da minha

pesquisa, para chegar à reta final da minha exposição, que é a parte mais importante.

Os resultados que obtive estão neste livro. Procurei justamente avaliar os “websites”
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dos parlamentos sul-americanos e brasileiros com base nas várias funções que

exercem. Fiz uma avaliação de 195 variáveis que podem estar presentes nos órgãos

legislativos e que se desdobram nessas várias dimensões: navegabilidade, centros

decisórios, informações sobre processos decisórios, relação com o público,

administração, integração em rede, etc. Para fazer essa avaliação, apliquei esta

planilha, que é uma espécie de DNA da informatização dos Legislativos sul-

americanos e brasileiros. Esses dados podem ser consultados no livro. A partir daí

extraí essas informações. A coluna azul mostra a situação no início desta legislatura e

a coluna vermelha retrata o final de 2009. No espaço de dois anos apenas, há um

movimento considerável no sentido de aumento do índice. O movimento que se

percebia naquele diagrama, em direção a uma maior transparência e maior

participação, de fato está acontecendo. E os Legislativos Estaduais brasileiros,

conforme a previsão da Pippa Norris e de outros autores, estão migrando para o

mundo virtual, como resultado de processos decisórios e parlamentares. Em todas as

dimensões está havendo aumento.

Aqui temos o ponto central, que é a classificação geral. É uma avaliação de 29

Deputados, mais a Câmara e o Senado. O que obteve maior índice global foi a

Câmara dos Deputados. Por uma série de fatores, ela apresenta o maior índice. Em

segundo lugar, vem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que melhorou

algumas áreas que eles agregaram depois, como verba e despesas de gabinete,

parecer de CCJ. Houve um aumento pequeno, mas mesmo aqueles que obtiveram

maior pontuação no início conseguiram incrementar alguma coisa. Vê-se nesse

ponto, em outra pesquisa que fiz, o índice de transparência global dos Legislativos

Estaduais, com informações sobre os parlamentares. Em relação a Minas Gerais,

pontuei cada variável sobre a qual existe informação sobre os parlamentares.

Codifiquei, obtive o índice e o resultado foi este: a Assembleia Legislativa de Minas,

mais uma vez, destaca-se como a de maior desempenho. De uma pontuação máxima

de 100%, chegou a 71,5%. Depois vêm Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo. Aqui

também está havendo um grande movimento em direção a maior transparência, por

pressão da mídia e também por fatores endógenos às Casas Legislativas. Existe o

compromisso de determinadas categorias de funcionários e parlamentares, numa
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visão mais moderna do processo político, de colocar tal visão “on-line”. Isso está

contribuindo para agregar valor à prática parlamentar, tornando-a mais transparente,

e as informações, mais acessíveis. O que os cidadãos vão fazer ou não com elas é

outro problema, no qual não vou me aprofundar por falta de tempo.

Para finalizar a minha exposição, destaco aleatoriamente algumas boas práticas de

uso da internet que devem ser reproduzidas pelos demais órgãos legislativos e

também alguns pontos de estrangulamento, conforme mencionei. As boas práticas

são, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a disponibilização

das votações nominais. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é a única do

Brasil que tem um dispositivo regimental que obriga que todas as votações realizadas

em Plenário sejam registradas no “Diário” da Casa e disponibilizadas nos “websites”.

Eles têm um acervo de todas as votações nominais da Assembleia Legislativa

realizadas no Plenário desde o ano 2000. É a única Assembleia Legislativa que tem

isso. São informações preciosas tanto para o analista quanto para o eleitor que quer

entender como o Legislativo funciona. Sabemos que o Legislativo brasileiro tem uma

tradição de votação simbólica, ao contrário dos Legislativos mais institucionalizados,

que fazem a votação nominal. Nos Estados Unidos, por exemplo, as votações mais

importantes são nominais. Esse é um processo que tende a se difundir. Os

parlamentares, os gestores de informação vão ter que aprender, progressivamente, a

lidar com essa demanda da população, da opinião pública, para se saber como os

parlamentares votam, como eles se posicionam em relação a cada proposição

legislativa que é votada em Plenário. Estou num Estado onde essa informação

inexiste até de forma impressa. Estamos fazendo um estudo sobre as votações

nominais na Assembleia Legislativa do Paraná, e só existe material de outubro de

2008 para cá. Antes disso, não existe registro sobre votação nominal, porque todas

elas foram simbólicas.

O segundo ponto de boas práticas é o Orçamento, informações sobre emendas

orçamentárias e informação sobre execução de emenda orçamentária. Sabemos que

um dos principais instrumentos de chantagem do Executivo sobre os parlamentares é

a execução orçamentária. A falta de transparência de informações sobre a autoria

das emendas do Orçamento e sobre a execução orçamentária contribuiu e contribui



____________________________________________________________________________
632

muito para que o Legislativo fique refém de chefes do Executivo autoritários e

manipuladores do parlamento. É fundamental que o parlamento, para se afirmar,

apresente e disponibilize, da maneira mais sistemática possível, essas informações.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo já começou a discutir o Orçamento de

2010 e colocou um artigo no PDF com todas as emendas ao Orçamento que estão

sendo sugeridas. E existe o artigo retroativo, de 2005 para cá. Eu também estou num

Estado em que essas informações são interditadas ao cidadão. Eu quis fazer uma

pesquisa sobre o Orçamento nas últimas legislaturas e, simplesmente, não existe

informação sobre autoria de emendas de execução orçamentária.

Uma terceira prática é da Assembleia Legislativa de Minas, que tem várias boas

práticas, mas essa está adquirindo uma grande visibilidade. Além do seu elevado

grau de transparência, há o Parlamento Jovem, a Escola do Legislativo. Existem

monografias excelentes que usamos como fonte de estudo no Paraná. É um conjunto

de monografias e serviço de mídia que influencia não só a vida de vocês, mas

também a vida acadêmica de outros Estados. E o Parlamento Jovem, programa muito

interessante relacionado à função de educação do Executivo, está sendo

desenvolvido aqui e tem um “website” muito interessante.

Vou citar três pontos problemáticos que podemos ver em cada casa legislativa do

Brasil, mas os exemplos poderiam ser facilmente multiplicados. Primeiro, informações

incompletas e inadequadas sobre as sinopses legislativas. Um exemplo que acabo de

dar é o da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde essas informações não se

encontram disponíveis para o cidadão. Ao contrário da Assembleia Legislativa de

Minas, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ao contrário da Câmara dos

Deputados, as informações sobre o trâmite das proposições legislativas na

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro são extremamente obscuras, como

qualquer um pode verificar por si mesmo.

Outro aspecto problemático nos “websites” legislativos é a ausência de informação

de comissões parlamentares. Cito como exemplo a Assembleia Legislativa do Estado

do Paraná. A lista das Comissões não mostra a filiação partidária dos parlamentares,

não há “link” para os perfis dos parlamentares, como ocorre na Assembleia de Minas,

nem relação de projetos. Para termos acesso a parecer de proposição exarado pela
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CCJ, é necessário gastar dois ou três pares de sapato. Essa informação poderia estar

disponível na internet. Outro aspecto problemático que detectamos é a forma de

apresentação dos perfis dos parlamentares. Muitas Assembleias, como a de São

Paulo e a do Rio Grande do Sul, delegam às assessorias pessoais dos parlamentares

a forma de apresentação dos perfis dos Deputados, as quais, muitas vezes, tendem a

transformar os perfis institucionais das Casas Legislativas em “outdoors”

institucionais, em peças de propaganda, sem fornecer aos cidadãos as informações

relevantes, como data de nascimento, formação educacional, profissão e região

eleitoral, como se faz nesta Assembleia. As Assembleias que mais avançaram no uso

da internet usam formulários-padrão e aplicam questionários aos Deputados no início

da legislatura para padronizarem as informações, que são muito importantes.

Há outro ponto de estrangulamento, objeto de verdadeira luta nas Assembleias: os

parlamentares, às vezes, têm visão amadorística do processo político e se recusam a

prestar tais informações aos funcionários, como se fossem donos dos seus perfis

institucionais, e não funcionários públicos que devem estar subordinados às regras

das instituições políticas. Conclusão: aspectos positivos e negativos do uso da

internet pelos parlamentos. Os “websites” agregam muito valor às seguintes funções:

de representação, de educação e de legitimação. Muitos perfis parlamentares estão

disponíveis na rede; há as tevês “on-line” e os programas das Escolas do Legislativo

e outros afins, além de muita postagem de notícia.

Outras funções não estão sendo desempenhadas de maneira inadequada. Com o

risco de cansá-los, apresentei aquele conjunto de gráficos. Há uma tendência, que

pode ser empiricamente acompanhada, de aumento das informações disponibilizadas

nos “websites” parlamentares, devido até à operação do famoso efeito-demonstração.

Há dois “websites” diferenciados em relação aos demais: os das Assembleias

Legislativas de Minas e do Rio Grande do Sul. As outras Assembleias veem isso e

começam a imitar. Esse processo ocorre, embora não haja sempre a boa vontade e o

entusiasmo cívico necessários. Observamos ainda a pressão da mídia, os

escândalos. Aos trancos e barrancos esse processo está acontecendo. O grande

problema não é tanto a disponibilidade das informações, mas a qualidade delas.

Provavelmente haverá uma frente de batalha desses atores - parlamentares com
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visão mais moderna da administração pública, funcionários comprometidos com a

modernização da instituição e jornalistas com consciência cívica modernizante, que

querem aprofundar e contribuir com o processo democrático, e não apenas se

autopromovendo e ganhando audiência com os escândalos dos noticiários políticos.

A coalizão desses atores pode provocar mudanças significativas em relação a esses

aspectos na próxima legislatura.

Aspectos insuficientemente tratados nos “websites”. Não encontramos muita

evidência de que ocorrem processos desse gênero: primeiro, criação de mecanismos

de participação e interação com a comunidade e evidência de que isso está sendo

efetivo. Trata-se de um problema não apenas do Brasil, mas também geral. Agora

começam a surgir os primeiros programas mais avançados de promoção da

democracia participativa, de participação política no processo legiferante por meio da

internet. Segundo: problema para o qual também não temos muita clareza. Como as

informações estão sendo processadas internamente? Qual é a efetividade disso?

Como as Casas Legislativas estão tratando isso? Faltam muitos estudos. Aliás, vocês

podem fazer pesquisa sobre isso na Escola do Legislativo, que tem um campo para

agregar as já excelentes monografias existentes aqui. Há um campo enorme, não só

de pesquisa teórica, como fazemos na academia, mas também de pesquisa aplicada,

que serve para melhorar a instituição em que vocês trabalham e ganham o sustento.

Há um campo enorme de pesquisa, e está começando a surgir muita coisa

interessante, aliás, nos parlamentos internacionais.

O terceiro ponto que penso ser importante é a efetividade das TICs no processo

decisório e nas funções de legislação e fiscalização do Executivo. Então, é preciso

começar a mensurar, a criar mecanismos para se mensurar a efetividade disso, e não

só colocar na internet. Refiro-me a esses mecanismos que o Caio Túlio apresentou

para nós de maneira bastante estimulante, mecanismos de mensuração, de gráficos

para ver como isso está se efetivando na prática legislativa e contribuindo para

melhorar e afirmar o Legislativo como instituição importante no processo legislativo.

Sei que já passei do tempo e peço desculpas. Para finalizar, quero mencionar

alguns “websites” para vocês navegarem e se aprofundarem em todas essas

questões. São os “websites” da cientista política Pippa Norris, os quais têm uma
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quantidade enorme de estudos importantes para quem trabalha nessa área - talvez

ela seja uma das mais talentosas cientistas políticas vivas; o do Global Center for

Information and Communication Technologies in Parliament, que disponibiliza

diversos estudos - há lá um “link” só de estudos sobre parlamentos do mundo inteiro;

ainda, o “site” CongressoAberto.com.br, uma iniciativa de ONGs e estudiosos, o qual

visa ao acompanhamento das atividades da Câmara dos Deputados. Vocês poderão

avaliar a importância para a coletividades das informações que estão aqui. São

cientistas e analistas políticos que procuram dar um tratamento analítico de maior

qualidade para as informações que vocês disponibilizam. Muitas vezes, o cidadão

não acessa diretamente essas informações, mas elas passam em efeito cascata.

Hoje há vários “sites” de monitoramento de Legislativos, como o Congresso em Foco,

os quais utilizam os “websites” legislativos como fonte muito importante de

informação. Isso repercute rapidamente entre os estudantes, cidadãos e

pesquisadores. Em Minas, aliás, estão fazendo um. Então, essas iniciativas tendem

também a se propagar a partir da próxima legislatura.

Finalmente, menciono o “site” da Fiep, a Rede Empresarial, uma rede de

participação política que utiliza toda essa linguagem de rede, novas mídias, “nings”, a

fim de promover medidas de impacto para a coletividade e de desenvolvimento local

e articulado, isso com um monitoramento das instituições representativas. O projeto

de estímulo ao desenvolvimento local está articulado a um aprofundamento da

democracia representativa. Então, não há uma relação de soma zero, e quem está na

instituição representativa - e isso, aliás, será tema do próximo seminário - tem de

aprender a conviver com isso, sem rejeitar essas experiências de participação como

se elas fossem antagônicas ao Parlamento, como se as pessoas quisessem destruir

o Parlamento. Elas não querem destruí-lo, mas aperfeiçoá-lo e colocá-lo em novos

patamares de funcionamento, mais democráticos e compatíveis com a sociedade

moderna que, cotidianamente, fiscaliza o destino dos recursos que transfere à esfera

pública do Estado e, em particular, do sistema político. Então, esse “site” é uma

experiência bastante interessante da rede de participação política do empresariado

que corporifica essa concepção de democracia que penso estar começando a

emergir por meio de todos os fenômenos enumerados tão bem pelo Prof. Caio.
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Muito obrigado pela atenção e me desculpem da demora. Passei um pouco do

tempo, mas, como pesquiso isso, esse assunto me empolga, ou seja, o fortalecimento

do Legislativo e o aprofundamento da democracia por meio do aperfeiçoamento dos

órgãos legislativos e da concepção de maior credibilidade a eles. Obrigado pela

atenção.

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

A Sra. Presidente (Deputada Rosângela Reis) - Com a palavra, o Sr. Cristiano Ferri

de Faria, mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Londres, desenvolvedor

do Programa e-Democracia, da Câmara dos Deputados, e pesquisador associado ao

Ash Institute para Governança Democrática e Inovação, da Universidade de Harvard.

Palavras do Sr. Cristiano Ferri de Faria

Bom-dia. Bom-dia, Deputada Rosângela Reis, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

senhoras e senhores. Cumprimento os meus colegas de Mesa, o Caio e o Sérgio, de

quem me considero um aluno. Agradeço o convite e parabenizo a Escola do

Legislativo pela organização. Estou muito feliz de estar aqui por dois motivos:

primeiro, porque sou mineiro. Não fui criado aqui, mas sempre venho aqui, pois tenho

muitos parentes, a exemplo de quatro queridíssimas tias que estão aqui - não sou

bobo e trouxe a minha claque e até combinei algumas perguntas fáceis para fazerem

para mim e outras difíceis para os outros dois, para eu ficar bem na fita; e, segundo,

porque, sem a menor intenção de fazer demagogia - e sei que não é cortês falar mal

da casa que nos recebe -, tenho apenas elogios a fazer à Assembleia Legislativa, que

é vista em Brasília como referência em vários itens. Como exemplo, cito o seminário

que ocorreu em 2006, se não me engano, que deu muitos frutos. Vocês elaboraram

“Cadernos do Legislativo” sobre o assunto, o que reverberou muito bem na Câmara

dos Deputados. O Deputado Osmar Serraglio, por exemplo, 1º-Secretário da Mesa

passada, pegou as informações e protagonizou discussões sobre legística, de forma

bastante abrangente, sempre fazendo referência ao trabalho da Assembleia

Legislativa. Particularmente, criei lá um laboratório de legística, para podermos captar

a experiência de quem trabalha com processo legislativo para fins de legística.

Falarei, hoje, de certa forma, sobre legística, ou seja, como as tecnologias de

informação e comunicação, que chamamos TIC, podem ajudar no desenvolvimento
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do Legislativo. Primeiro, precisamos ressaltar que existem vários nomes. Quando

falarmos em TIC, em tecnologia e política, vocês verão muito os termos: democracia

eletrônica, “cyberdemocracia” e “cyberpolítica”. Prefiro chamar de “e-democracia”,

pois traz a ideia de eletrônica e democracia, mas vocês poderão também ver por aí

hiperdemocracia, hiperpolítica, e tudo quer dizer mais ou menos a mesma coisa: o

casamento entre tecnologia e política. De que tecnologia estou falando?

Principalmente de internet, de acesso a uma rede de informações interligadas por

alguns aparelhos eletrônicos, sendo o principal deles o computador, que conhecemos

muito bem e que, atualmente, está muito conectado ao telefone e à tevê digital, que

tem grande potencial para propiciar maior interação e dar acesso às pessoas que não

têm condições de usar computador. No futuro, a tevê digital pode ser um instrumento

de comunicação para as camadas sociais com menor capacidade de educação, etc.

Também está surgindo algo novo, um movimento a que temos que ficar atentos: os

“e-books”, que, há duas semanas, receberam grande impulso com o lançamento do

“iPed”, da Apple, que seria um meio termo entre o computador e o telefone. Isso está

gerando uma grande discussão, inclusive relativa aos direitos autorais, e acreditamos

que, em pouco tempo, todos terão um “e-book”, com vários livros e informações

disponíveis, que são colocadas no bolso e acessíveis a qualquer momento. Isso,

obviamente, causará um grande impacto.

Bom, interessa-nos saber que tipo de implicação a tecnologia terá nos processos

políticos, e são vários os usos. Aqui estão os principais, que gostaria de citar hoje:

primeiro, transparência. Estamos falando de uma transparência mais sofisticada, que

simplesmente provê informações; uma transparência que podemos chamar de

transparência 2.0. Mostrarei exemplos concretos de como ela funciona. Também há o

uso para fins eleitorais, como bem explicou o Caio. O Obama deu um “show” nisso, e

seu grande mérito não foi o uso da internet em si, mas a capacidade de dar poder

para qualquer cidadão de articular e trabalhar para a sua campanha utilizando

tecnologia. A tecnologia, então, diminui os custos de participação.

O Presidente Obama está mostrando que conseguiu muito bem usar as tecnologias

para fins eleitorais. Mas, na gestão do Estado, a conversa é outra. Estamos

acompanhando essas ações, e o problema é muito mais complexo. Ele está tendo
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muitas dificuldades. É sobre isso que vou falar mais tarde, ou seja, sobre o projeto da

democracia da Câmara dos Deputados, sobre como as tecnologias podem ajudar na

elaboração legislativa, por exemplo.

A tecnologia é muito utilizada também em atividades comunitárias. Pessoas que

vivem em uma mesma localidade usam a internet para redes sociais, para se

organizarem e realizarem ações com fins comunitários. É utilizada também para

mobilização civil. O mesmo “know-how” utilizado, por exemplo, em campanhas

eleitorais, algumas sociedade estão utilizando para fins de mobilização.

Vimos a experiência do Irã, mencionada pelo Caio. Em 2006 houve um levante

contra o governo autoritário da Bielorrússia, quando as pessoas utilizavam a internet,

usavam o “facebook” para se organizar e marcar compromissos. Mas vemos também

o lado negro da democracia. Houve um contra-ataque. O governo autoritário também

usou as tecnologias para ir atrás dos simpatizantes. O “facebook” é o equivalente ao

nosso “orkut”, um site de rede social onde umas pessoas se conectam a outras.

Entrava no “facebook” e olhava quem estava participando, quem era amigo daquele

líder, e ia atrás daquelas pessoas. Então, temos de ver que também existe o lado

negro da democracia digital; as autoridades também podem utilizar isso para um

contra-ataque.

Quais são as vantagens da democracia digital ou da democracia eletrônica para o

Poder Legislativo? Vou focalizar mais a questão legislativa, porque é o que nos

interessa neste momento. Primeiro, a transparência. O cidadão tem acesso a várias

informações sobre o processo legislativo, sobre a fiscalização e o controle do

Executivo, uma tarefa que, convenhamos, poderíamos exercitar melhor. Acredito que

essa função poderia ser exercitada de forma mais intensa, com maior profundidade,

com um acompanhamento da implementação das leis, e acredito que a tecnologia

pode ajudar muito nesse processo. Transparência parece ser mais simples que

participação. Participação significa uma interação maior do cidadão, da sociedade,

com as instituições legislativas. Estou me referindo aqui ao cidadão comum, à

sociedade desorganizada. A sociedade organizada, as corporações, os grupos de

interesse, aqueles que têm condições de contratar escritórios de “lobbies”, que têm

ação no Congresso Nacional, já têm formas de acesso ao poder, independentemente
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de tecnologia. E a sociedade desorganizada, o cidadão comum que não pertence a

nenhum grupo de interesse, que gostaria de participar? A tecnologia pode ajudar

muito nesse processo, bem como os grupos minoritários. A grande vantagem é a

redução dos custos de participação. Vivemos em um país continental, onde existe um

alto custo para se chegar a Brasília. Marcar uma reunião com os Deputados é muito

difícil, porque eles têm uma agenda muito cheia. Então, a facilitação da distância

pode ter a tecnologia como uma grande chave e resolver esse custo de participação,

proporcionando, assim, mais acesso aos centros de decisão. Temos ainda a

qualidade da deliberação pública de forma geral, ou seja, mais discussão na esfera

pública, mais discussão na sociedade sobre vários pontos. E por que tecnologia? O

que ela trouxe de novo? Grande parte dos presentes tem mais de 30 anos. Vimos o

surgimento da internet, o surgimento dos microcomputadores pessoais e como tudo

isso tem mudado vários setores. O que significa isso? Por que não havia uma

democracia mais participativa antes da tecnologia? Temos alguns elementos.

Primeiro, a capacidade de permitir uma participação não linear. Quando os

Deputados chamam pessoas da sociedade para uma audiência pública, ocorre uma

discussão. Vem uma pessoa, depois outra. Existe uma sequência e uma limitação,

pois as pessoas têm que vir aqui. A internet, em tese, possibilita discussões variadas

e com diferentes intensidades, que não precisam ocorrer de forma sequencial nem

linear. Podem ocorrer em momentos diversos e com vários tipos de participação.

Depois mostrarei como isso funciona na prática. Além disso, a discussão não precisa

ser feita ao mesmo tempo. Depois de trabalhar o dia inteiro, a pessoa pode, à noite,

incorporar novas ideias à discussão.

A tecnologia tem, ainda, a capacidade de granularização, ou seja, de dividir a

participação em várias etapas. Um dia você pode postar um comentário, no outro

pode participar de uma enquete, pode colocar um documento ou pode acessar um

vídeo. Existe essa capacidade de dividir, de granular essa participação. Um dos

principais pontos são as novas interfaces. A tecnologia permite a interação com

outras pessoas, com outras instituições de várias formas, e não apenas

presencialmente. É possível fazer isso por meio do computador, da TV digital, do

telefone e, no futuro próximo, teremos o “e-book” e outras coisas que estão
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inventando.

É importante sabermos que a democracia eletrônica tem várias aplicações, e

mostrarei algumas experiências bem concretas. Isso é tudo muito bonito, mas tem

funcionado na prática? O que o mundo tem feito? Todos os dias pipocam dezenas de

experiências, cada uma mais diferente da outra, segundo as peculiaridades e

necessidades de cada país. Farei um “pout-pourri”, não necessariamente ligado à

experiência do Legislativo, mas relativo a experiências interessantes que é importante

conhecer. A primeira delas é a do FixMyStreet, um “site” muito famoso. Nele as

pessoas colocam seu CEP e informam, por exemplo, que há um buraco na rua. Isso

fica registrado no “website”, que é acessado pelas autoridades. Quando estas fazem

o conserto, fecham o buraco, elas postam essa informação de que o problema foi

resolvido. Vocês podem ver aí embaixo os números. Há 645 declarações de

problemas na última semana; no último mês, foram resolvidos 1.370 e, no total,

67.806 reclamações foram postadas. Isso serve como uma forma de pressionar as

autoridades, além de ser útil, pois, às vezes, elas não têm como mapear os

problemas. Essa é uma forma de mostrar que a sociedade pode ajudar as instituições

públicas. Essa é a tendência atual, pois as instituições precisam da ajuda da

sociedade. Esta, de forma voluntária - esse projeto foi organizado por um instituto

chamado My Society, sem fins lucrativos -, desenvolveu essa ferramenta e nada

cobra por ela, sendo de grande utilidade pública, pois é bom que as autoridades

saibam onde estão os problemas. Outra experiência ocorre muito por aí: a questão da

mobilização e das campanhas com a finalidade de atingir alguns objetivos políticos.

Há uma crítica muito grande em relação ao Congresso americano, e acreditamos

que o nosso Legislativo está em crise, assim como a Câmara e o Senado. Posso

dizer que essa crise no Legislativo ocorre no mundo inteiro. O Congresso americano

também tem recebido muitas críticas, e uma delas, que pipocou muito, diz respeito à

política pública de saúde, que é um problema muito sério nos Estados Unidos.

Ocorreu uma grande divisão histórica entre dois partidos, com uma polarização muito

grande entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Diziam que os Deputados

não estavam lendo a lei. As mudanças em um texto extenso não estavam sendo

acessadas em tempo real, e as pessoas não sabiam o que estava sendo votado,
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assim como os próprios Deputados não sabiam. A campanha “Read the Bill” serviria

para que o cidadão pudesse ler o projeto de lei. Teria de informar o seu CEP e “e-

mail”, e, automaticamente, era enviada uma mensagem ao seu Deputado, como

forma de pressão. Caso preferisse, seriam informados os números dos telefones dos

Deputados da sua região, para que ligasse na mesma hora. Isso auxilia o processo

de mobilização. Nos Estados Unidos, há muitos projetos com esse objetivo.

A Sunlight Foundation é uma fundação com o mesmo objetivo da My Society.

Talvez falte isso no Brasil, ou seja, fundações e institutos sem fins lucrativos e sem

rabo preso em nenhuma corporação, que invistam em projetos de utilidade pública.

Há esse projeto similar, que defende a votação de um projeto de lei, com uma tabela

informando qual Deputado e Senador é a favor e qual é contra. Se você for a favor,

deve informar o seu CEP e mostrar isso aos Deputados da sua região. A pessoa

também pode ligar para o Deputado e dizer: “Deputado, sei que o senhor é contra,

mas o senhor não deseja mudar a sua opinião e passar a ser a favor?”. Imaginem

como está a rotina dos Deputados e dos Senadores americanos! Eles têm recebido

ligações e “e-mails” em seus gabinetes o tempo todo. Isso, inegavelmente, tem

proporcionado maior transparência ao processo.

No que diz respeito aos países do Terceiro Mundo ou em desenvolvimento,

sabemos que uma das melhores experiências são feitas por países extremamente

pobres, como a Índia e a China.

O grande benefício desse projeto é não ter nada com a internet, pois é voltado para

os agricultores, ou seja, para os chamados boias-frias, que não sabem nem ler, pois

não têm acesso à educação, mas que têm telefone celular, que é um fenômeno, pois

todos o têm. No deserto do Egito, podemos ver um beduíno com seu camelo e um

celular na mão. Esse é um aparelho altamente massificado, pois ainda há uma

grande exclusão digital. Esse projeto foi desenvolvido também pela Universidade de

Stanford, se não me engano. O agricultor envia uma mensagem pelo celular, dizendo

que está tentando plantar milho, mas está havendo uma praga, e ele não sabe como

lidar com esse problema. Outros agricultores do país inteiro acessam essa base,

assim como oficiais e trabalhadores do Ministério da Agricultura, e podem oferecer

uma solução para o problema. Depois de uns três dias, o agricultor pode ligar
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novamente e obter uma solução para o seu problema. Trata-se de uma tecnologia

analógica, muito rudimentar, utilizada para melhorar os processos. Esse projeto é

maravilhoso. Há também o Pledge Bank. Se a pessoa desejar criar uma biblioteca

pública em seu bairro, pode criar um sistema de mobilização e dizer: “Moro aqui em

Lourdes e quero criar uma biblioteca. Há alguém interessado em me ajudar nesse

projeto? Necessito de, pelo menos, 20 pessoas”. Então, as pessoas cadastram seus

nomes e, depois de um tempo, faremos as organizações e as reuniões.

Esse é um projeto africano, que está “bombando”. É um projeto de grande

referência internacional, que foi elaborado pelo Quênia. A ideia é permitir a

localização geográfica de alguns problemas. Por exemplo, há alguns países africanos

que sofrem com a falta de medicamentos em várias áreas. Se o cidadão vai ao

hospital público buscar um remédio contra a aids e não o encontra, ele utiliza o seu

celular básico, envia um SMS, uma mensagem, um torpedo para um número daqui, e

essa mensagem mostra no mapa, no “site”, que existe aquele problema naquele

lugar. As autoridades públicas e a própria sociedade veem, no mapa desse país, os

remédios que faltam e em que lugar estão faltando. O México utilizou isso para fins

eleitorais. Eles colocaram ali os diversos problemas eleitorais que houve durante uma

eleição ocorrida lá. Se o cidadão vê que há uma campanha pré-urna, pode mandar

um torpedo falando sobre esse problema. Ele tem o número exato para fazer isso.

Todos veem, no mapa do México, onde existem mais focos de irregularidades para

fins eleitorais. Então, isso traz uma ideia de transparência.

Em Belo Horizonte há a experiência do orçamento participativo digital, que é uma

referência internacional e motivo de orgulho para nós. Juntaram as duas coisas:

eventos presenciais “off-line” e a participação digital, de modo a incluir quem podia e

quem não podia participar das assembleias. Essa mescla entre coisas “off-line” e as

possibilidades digitais é um fenômeno muito importante e é uma tendência. Temos

que trabalhar isso.

Minha exposição, até agora, tratou do tema de forma geral. Agora falarei sobre

algumas questões relativas à transparência 2.0, à transparência legislativa, que é

algo que nos interessa. Antes de qualquer coisa, quero dizer o que entendo por

transparência legislativa. Existem dois tipos de transparência. Uma delas é a
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transparência relativa a como os Deputados utilizam os recursos, como gastam a

verba que têm, como contratam os funcionários, como utilizam toda a estrutura

disponível. Já avançamos muito, no Brasil, de forma geral, com o trabalho da

imprensa e das instituições legislativas.

A outra transparência a que me refiro é a ação parlamentar, ou seja, como o

Deputado age, como é sua presença nos eventos parlamentares, quais os discursos,

os posicionamentos e os votos. É um foco na sua ação durante o exercício do

mandato. Os pontos mais importantes da minha exposição estão sintetizados neste

“slide”. O Brasil, de forma geral, está muito atrasado em relação a isso, e temos que

investir nessa questão. Sou um militante dessa ideia, que está “bombando”, que está

“arrebentando”, que está acontecendo com muita intensidade nos Estados Unidos e

na Europa de forma geral. É uma parceria entre a instituição legislativa e a sociedade.

A instituição legislativa, além de prover os dados nos seus “websites”, como o Sérgio

disse, pois temos que colocar nos nossos “websites” todas as informações sobre

votações, perfil dos Deputados, etc, tem que fornecer esses dados brutos para a

sociedade e deixá-la trabalhar, cruzar esses dados e fazer uma série de utilizações,

por intermédio da tecnologia, mostrando os comportamentos, os funcionamentos e os

perfis de várias formas para ter uma visão muito mais elaborada, profunda e

sistematizda do Legislativo. Talvez isso seja o mais importante.

E como isso acontece? Darei alguns exemplos clássicos: o Open Congress, do

Congresso Nacional, elaborado pela Sunlight Foundation, fundação a que me referi

anteriormente, e é, talvez, a mais bem-sucedida experiência do Transparência

Legislativa 2.0. Portanto, utiliza-se de todos esses dados dos Deputados, que são

formatados e tranasformados em perfis. Tomei como exemplo um Deputado

republicano. Ele mostra quais os Deputados com quem ele vota de forma mais similar

dentro do partido. Mostra também os Deputados com quem ele não concorda nas

votações dentro do partido, para ajudar a montar seu perfil no partido. Além disso, dá

várias outras informações. Há aqui um “ranking” organizado pelos próprios

internautas, que lhe deram nota 48% em sua atuação. Há também uma série de

informações bastante sofisticadas sobre quem ele é, quais os seus trabalhos, seus

discursos, os “blogs” e qual é o “link” para a sua “web” página. Temos de ver que isso
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dá uma grande visibilidade e é um portal de propaganda para aqueles parlamentares

que, segundo alguns critérios, fazem um bom trabalho.

Um outro “website” também na mesma linha, só que agora é um inglês, é o They

Work for You, que também foi elaborado pela My Society. Ele também tem

basicamente as mesmas coisas do Open Congress: você pode enviar uma

mensagem rapidamente, pode cadastrar-se para receber informações sobre o

Deputado. Você cadastra o Deputado ou o conjunto de Deputados por quem tem

interesse e recebe, por “e-mail” ou por mensagem, tudo o que aquele Deputado faz:

os discursos que apresenta, os projetos, as emendas, como ele votou. Uma coisa

muito interessante que fazem é montar o perfil do Deputado. Vejam, por exemplo: ele

está dizendo que esse Deputado é muito fortemente contrário à transparência do

Parlamento; quer dizer que ele sempre vota contrariamente, sempre manifesta-se

contrário nesse ponto. Mas ele é mais moderadamente a favor do banimento do

cigarro. Vai-se listando uma série de demonstrações de como ele se comporta, como

tem votado, como tem atuado. Isso é muito bom pelo fato de diminuir a capacidade

de manipulação do político de seus diversos públicos e eleitorados. Isso evidencia

uma atuação de forma mais contundente, não podendo mascará-la. Esse projeto,

além de cruzar todas essas informações sobre a atuação do Deputado, mostra

também de quem vem o dinheiro do financiamento das campanhas dos

parlamentares, deixando clara a relação da sua atuação parlamentar com a fonte dos

recursos recebidos em campanha.

Existe uma série de “websites” que fazem isso, e esse é um deles: Following the

Money. Na campanha de 2006, tomei como referência o Estado de Massachusets,

mostrando quanto foram as doações, e obviamente temos isso no Brasil também.

Mas a grande diferença são os vários cruzamentos que eles fazem colocando, por

exemplo, a quantia de doações advindas do setor de agricultura, das empresas de

agricultura, feitas para as campanhas. Quem ganhou mais dinheiro do setor de

agricultura e quem o deu? Depois, as pessoas podem comparar com sua atuação e

ver quem é a favor ou contra determinado posicionamento político.

Temos no Brasil algumas experiências, muito mais simples. Uma delas é a

Congresso Aberto, que tem mais ou menos esse perfil, mas tem dificuldades muito
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grandes porque nossas instituições legislativas ainda não dão esses dados abertos. É

isso que acho que precisamos fazer. A Câmara dos Deputados tem o projeto Site

Câmara, que disponibiliza alguns dados, de algumas formas, mas temos ainda muito

a melhorar. A tendência mundial, com o lançamento do governo americano do

“website” data.gov, coloca várias informações nesses formatos. É preciso ter dados

brutos, processados por máquina, ou seja, não podem ser em arquivos “word”,

arquivos de PDF, têm de ser legíveis por máquina, atualizados, completos, sem

necessidade de registro, sem necessidade de licença, para que qualquer cidadão, de

posse desses dados, possa formatá-los da melhor forma que quiser, e a sociedade,

de forma geral, ganhará com isso.

O terceiro ponto é a participação. Falamos de transparência. Uma coisa é colocar

os dados, fazer os vários cruzamentos e permitir que a sociedade tenha várias

informações sobre a instituição legislativa. Outra coisa é como as pessoas podem

participar do processo legislativo. O cidadão pode participar durante a apreciação do

processo legislativo, durante o processo de fiscalização e controle do Poder

Executivo e também durante a implementação das leis. Existem vários tipos de

participação. Para termos uma referência muito clara, gostaria de enfocar que, na

participação bilateral muito convencional, quando a pessoa manda carta ou “e-mail”

para um Deputado e pede encontros, essa informação demora muito tempo para

chegar, já que os parlamentares têm uma agenda muito cheia e difícil. Às vezes é

difícil conseguir acessar os Deputados e ser recebido por eles individualmente. Por

isso é importante enfocarmos a participação multilateral, colocando as pessoas numa

grande esfera pública de participação. E a tecnologia pode ajudar nisso. Quando há

um evento aqui na Assembleia, tem-se obviamente uma capacidade limitada de

participantes devido a questões de espaço e tempo. Mas a tecnologia pode ajudar a

expandir a participação e melhorar a discussão, incluindo múltiplos participantes

numa grande arena pública.

Fizemos, na Câmara, várias pesquisas sobre o que o mundo está fazendo em

termos de parlamento, e o que os parlamentos estão fazendo em termos de

participação do processo legislativo. Há uma experiência no parlamento basco, uma

região da Espanha, em que as pessoas colocam opiniões, sugestões, dúvidas e
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perguntas e qualquer partido político pode responder às pessoas. Isso tem sido muito

interessante, porque gera uma certa competição entre os partidos políticos e toca em

um ponto essencial: a falta de incentivo de alguns parlamentares em participar

desses processos. Outra experiência interessante ocorre na Nova Zelândia. São

processos muito simples de participação, que irão sofisticar-se ainda mais. Lá as

comissões abrem prazo para a sociedade apresentar sugestões. Depois, os

Deputados avaliam as sugestões dentro das comissões, fazem um relatório dizendo

quais foram aprovadas e por quê. A experiência da Catalunha 2.0 é uma grande

vantagem, porque integra várias redes sociais, pelo menos as principais fontes de

instrumento de redes sociais, de conectar “notebooks” a “twitter” e fazer um sistema

de comunicação utilizando as grandes mídias. O problema disso é a necessidade de

grande quantidade de recursos humanos para funcionar.

Até então as experiências são mais superficiais, geram uma participação aqui e

outra ali. Mas isso tem melhorado a qualidade das leis? Têm colocado realmente

mais pessoas participando do processo? A proposta do Chile vai um pouco mais

fundo na questão. É um sistema de enquete muito simples - você diz “sim”, “não” ou

“se abstém” - de vários pontos de vários projetos de lei. Você é a favor do aborto?

Você é contra o aborto? Você é a favor do aborto em caso de violência da mulher? E

você pode incluir sugestões que não estão enumeradas ali. Depois, tudo isso é

mandado para os Senadores, que podem ou não utilizar isso.

Há uma experiência de democracia na Câmara dos Deputados, da qual fui

supervisor. Estou licenciado agora para estudar um pouco mais sobre isso. Tivemos

seis ou sete meses de projeto, e gostaria de compartilhar com vocês o resultado dele,

os lados positivos e negativos, até para termos uma referência de lições aprendidas.

É muito bom esse processo de planejamento estratégico da Assembléia, porque

significa dizer para onde vamos e como vamos.

É importante verificarmos o que está sendo feito por outras instituições, para não

cometermos os mesmos erros. Isso partiu da sensibilidade política do Presidente da

Mesa, Deputado Michel Temer, de que era preciso melhorar esse processo de

interação com a sociedade. Recebemos todo o apoio da alta direção da Câmara e

começamos a fazer as pesquisas necessárias. Coordeno o Observatório de Práticas
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Legislativas Internacionais, que é um minicentro de pesquisa. Verificamos o que

existe em outros países, e as experiências que mostrei são alguns exemplos disso aí.

O Sérgio tocou em um ponto importante. Deputada Presidente, há grande

preocupação dos Deputados quanto a isso, não dos nossos aqui, pois esse foi um

projeto muito bem recebido na Câmara. Os Deputados querem e estão dispostos a

trabalhar essa ideia. Todos os Deputados com os quais conversamos ficaram muito

animados, apoiaram a ideia. A classe política está preparada para isso tudo. No caso

do Parlamento europeu, eles ficaram muito preocupados, achando que estão dando

muito poder para a sociedade e que, daqui a pouco, o parlamento já não será

necessário e perderão seus empregos. Mas não é esse o objetivo da e-Democracia.

Acreditamos que a democracia representativa deve continuar do jeito que está, mas

deve ser aperfeiçoada. As pessoas, participando mais, podem melhorar e azeitar a

capacidade de representação. O sistema é bom, mas precisa de complementos. A

tecnologia ajuda nesse processo de participação, conciliando democracia

representativa com democracia participativa, trazendo uma melhor relação desse

mundo social e real, de reunião de ideias que ocorrem em eventos presenciais,

utilizando as ferramentas digitais e a interação com o parlamento. É preciso melhorar

a setinha pontilhada que vocês estão vendo à sua direita, embaixo.

As vantagens de se executar um projeto de democracia é que há a possibilidade de

uma participação popular virtual, organizada. Podemos ver quem está dizendo o quê,

de onde vem essa participação. Precisamos utilizar aquela sistemática citada pelo

Prof. Caio Túlio, ou seja, as empresas são espertas. Começam a mapear seus

clientes sabendo como eles se comportam, o que querem. Será que as instituições

legislativas também não devem fazer isso? Conhecer melhor nossos cidadãos,

nossos eleitores, mapear suas necessidades para melhorar a forma de prestar

serviço do ponto de vista legislativo? A tecnologia permite isso. Como já disse,

também permite a redução dos custos de participação. Com a democratização do

debate pela via “web”, todos podem participar da gestão do conhecimento. Essa pode

ser uma organização com a visão de quem disse o quê. Isso pode ser colocado em

tabelas, ficando registrado para o resto da vida.

Esse é o portal da e-Democracia, a ideia do Brasil sendo construído de forma
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colaborativa. Começamos com um projeto-piloto, porque isso tudo é muito novo. É

importante dizer que democracia digital é um negócio extremamente novo, ninguém

tem a forma que funciona ou que não funciona, todos estão engatinhando e

aprendendo sobre esse assunto. Achamos por bem lançar uma experiência, vamos

aprender verificando como a sociedade reage a isso, como a classe política reage a

isso, e vamos ver como a organização reage a isso. Temos alguns resultados

preliminares que queria mostrar para vocês.

As pessoas, às vezes, não entendem qual é a ideia desse trabalho. Por isso temos

de melhorar a forma de mostrar essa ideia. Nesse primeiro momento, a sociedade

pode participar da construção de alguns projetos de lei. Inicialmente, enumeramos

dois projetos de lei que estão em andamento na Casa: um, sobre mudança do clima,

e o outro, que cria o estatuto da juventude. Durante a discussão desses projetos de

lei, verificaremos como a sociedade pode auxiliar. A ideia não é a sociedade fazer a

lei, mas apresentar informações estratégicas, ideias e sugestões para que os

Deputados possam fazer uma lei melhor, mais democrática. Achamos importante

desenvolver um mecanismo múltiplo de participação. É possível participar da forma

que quiser, na hora e como quiser. Se quiser participar apenas de uma enquete sobre

aquele assunto, pode fazer assim; se quiser apresentar ideias mais sofisticadas, é só

ir aos fóruns e apresentá-las. Se é um professor com ótimas ideias, mas não tem

tempo para acessar, pode fazer um “upload” do seu estudo e colocá-lo lá. Assim, as

pessoas, os Deputados, os técnicos, os consultores da Casa têm acesso ao estudo.

Se quiser, pode simplesmente ler uma notícia sobre o assunto e comentá-la. Uma

das participações mais interessantes no Estatuto da Juventude, por exemplo, foi a de

uma índia de uma tribo do interior de Mato Grosso. Totalmente alfabetizada, seu

português era muito bom - deve ser descendente -, era líder comunitária de indígenas

da região. Estamos pesquisando sobre isso. Podemos tentar conectar o mundo “on

line” ao mundo “off line”. Pessoas como essa, que têm acesso à internet, podem fazer

discussões presenciais na tribo, com o pessoal que às vezes não sabe nem falar

português direito, quanto mais entrar na internet. Ela pode traduzir essas

informações, passá-las para o sistema, e essas informações e opiniões passarão a

fazer parte de um grande processo de construção das leis no centro do poder, em
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Brasília. Infelizmente, a discussão foi encerrada antes de termos tempo de examinar

isso, mas nos mostrou a potencial capacidade de, a exemplo de Obama,

disponibilizarmos pessoas que podem ser conectores com grupos que não têm

acesso à internet, minimizando os efeitos da exclusão digital.

O jurista que quiser participar profundamente poderá recorrer ao Wikilegis,

ferramenta desenvolvida por nós, que exibe projeto de lei, que pode ser alterado.

Pode-se fazer como quiser e juntar pessoas para ajudar nesse processo. Ou você

mesmo pode fazer seu próprio projeto de lei. O resultado disso tudo são apenas

informações. Os Deputados são os legítimos representantes da sociedade,

especialistas em políticas públicas. Constitucionalmente habilitados para defender os

interesses da sociedade, processarão isso conforme a política praticada hoje em uma

democracia representativa. No entanto, talvez possam decidir melhor ouvindo mais

pessoas, obtendo mais informações. É o que pretende o projeto. Tentamos deixar

bem claro que as pessoas não vão elaborar a lei, mas ajudarão os Deputados a

elaborá-las. Por participação, temos de entender que às vezes podemos expressar

opiniões sobre o problema, para o qual eventualmente você não tem solução, mas

você pode entendê-lo. O médico que trabalha em hospital público tem seus

problemas, vive o dia a dia no hospital público e pode oferecer sugestões

interessantes para os Deputados, por meio da plataforma da questão da política

pública de saúde, por exemplo, mas talvez não esteja interessado em participar de

outras discussões. Não é uma boa forma de aproveitar essas experiências, esses

conhecimentos? Talvez a elaboração das soluções que terão o conteúdo da lei seja

um pouco mais técnica e específica e possa contar com outras participações. Para

isso é importante segmentar os tipos de participação.

Esses são os resultados. Passarei às conclusões. Quase 3.000 membros foram

cadastrados. Houve fóruns temáticos, muitas postagens - algumas funcionaram bem;

outras, nem tanto. Aconteceu um fenômeno muito interessante, no qual talvez resida

o grande ganho do projeto.

Darei um tempinho para vocês lerem esses dois exemplos. Na verdade, são

opiniões, sugestões de dois jovens, entre outras tantas, sobre a necessidade de no

Estatuto da Juventude haver elementos para a questão profissional. Fica a grande
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pergunta: isso gerou alguma coisa? Bom, essas informações foram processadas,

foram computadas pelas assessorias dos Deputados, foram levadas à Deputada

Manuela D’Ávila, relatora da matéria, que as transformou em um substitutivo. Ela

colocou expressamente essas opiniões e sugestões em uma forma legislativa, em um

projeto de lei, em um substitutivo que ela apresentou, que está marcado de vermelho.

Ele ainda não virou lei, porque ainda não foi aprovado, mas se isso acontecer - e

pode acontecer a qualquer momento -, vocês poderão observar que a opinião na

internet de um garoto de 18 anos de qualquer lugar do Brasil, da sua casa, sem

gastar nada, pode contribuir para a criação de leis que vão repercutir por um bom

tempo na sociedade. Tudo isso é absolutamente experimental, ainda temos de

provar. Não quero chegar a nenhuma conclusão, mas pelo menos isso pode

vislumbrar o cenário que pretendemos.

Lições aprendidas com tudo isso. Como estamos em processo de experimentação,

todos - as organizações, as instituições legislativas, os Deputados, os políticos e a

sociedade - temos o direito de errar, porque ninguém sabe ainda como fazer essa

democracia legislativa, digital e eletrônica. Temos de investir em experimentação.

Acho que a sociedade tem que ser paciente nesse sentido. É necessário agir,

apresentar projetos que tragam inovação, pesquisar sobre eles - é preciso fazer muita

pesquisa - e depois fazer reformulações, que é o que estamos fazendo no projeto

sobre democracia da Câmara dos Deputados, com base na tentativa e nos erros.

Uma coisa que estamos notando é que o tema importa. Alguns são melhores, mais

fáceis de discutir e podem ter mais participação, outros, nem tanto. Por exemplo, o

tema mudança do clima não deu muito certo. Estamos tentando entender o porquê

disso. Talvez pelo fato de haver muito conflito e de as pessoas estarem esperando o

evento de Copenhague. Estamos tentando entender o que aconteceu. O Estatuto da

Juventude funcionou muito melhor, até mesmo porque a participação de jovens é

maior. E isso faz toda a diferença. O contexto importa. Talvez o contexto da política

internacional na questão de mudança do clima não tenha favorecido muito essa

discussão. Então, o contexto, as condições políticas, sociais e econômicas podem

favorecer mais a participação em um ou em outro assunto.

Desafios organizacionais. Temos aí um triângulo. A sociedade brasileira está
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preparada, quer, tem condições e está ansiosa para utilizar esses mecanismos. Os

Deputados, os políticos de uma forma em geral também estão preparados, pois se

adaptam muito facilmente às novas tecnologias, porque é uma forma de dar

visibilidade ao seu trabalho e aumentar a compreensão que a sociedade pode ter

sobre o processo legislativo. O maior desafio é organizacional e está no terceiro eixo

dessa pirâmide. Ou seja, as nossas organizações públicas, legislativas do nosso

Parlamento, das nossas Assembleias, estão preparadas? Por isso, enfatizamos que é

muito importante desenvolver tecnologia e adaptá-la. Temos condições tecnológicas?

Sabemos que as nossas equipes de tecnologia estão assoberbadas, porque tudo

passa por tecnologia e são muitas as demandas. Como as demandas políticas muitas

vezes interferem no processo tecnológico, o planejamento é bom para estabelecer as

prioridades e ajudar nesse processo. Mas o aspecto técnico é muito importante,

porque precisamos de tecnologia e de ferramentas boas, fáceis, que se conectam

com as tecnologias já existentes.

Segurança “versus” interação. Temos um problema de segurança. Queremos abrir

o Parlamento para que a sociedade participe. Mas e o problema dos “hackers”?

Temos agora casos simbólicos de “hackers” chineses que invadiram a Gobit e

extraíram informações de possíveis militantes contra o governo chinês. Estão fazendo

isso com muita força. Segundo denúncia divulgada esta semana, às vezes, os

chineses presenteiam os executivos ingleses com celulares, computadores, que

dispõem de mecanismos que lhes enviam informações. Então, temos de tomar muito

cuidado com a tecnologia, porque ela tem o lado negro. E os governos autoritários

estão assimilando isso. Então, há esse conflito segurança “versus” interação.

Recursos humanos. Como iremos colocar pessoas para trabalhar em uma coisa

absolutamente nova com as nossas equipes da Assembleia, das Casas Legislativas?

É preciso um grande treinamento. São coisas muito novas, precisamos alocar

gente. É preciso haver gente alimentando isso, coordenando os diversos conteúdos.

Esse é um grande problema.

Parlamentares. Sempre que houve participação direta dos parlamentares na

plataforma, os Deputados se dispuseram a discutir projetos - como fizeram o

Deputado Sarney Filho e outros -, e isso aumentou a participação das pessoas, que
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se sentiam importantes, achavam que era sério e queriam interagir com os

Deputados. Sentimos que os Deputados têm de montar equipes para ajudar nesse

processo, a fim de terem lá, digamos assim, um relações públicas digital. Isso toma

tempo. Alguns parlamentares fazem a alimentação do Twitter, do Facebook, do Orkut,

etc. É necessário que haja uma equipe preparada para isso.

Quanto à sociedade, sentimentos necessidade de investir em educação legislativa.

Por exemplo, no caso da democracia, temos de explicar melhor o que é e como

funciona o processo legislativo. As pessoas não entendem o processo legislativo, que

é muito complicado. Demoramos muitos anos para entendê-lo. As pessoas não

entendem que existem vários ritos, que é preciso haver um processo de discussão. É

importante que essas formas de participação tenham processos setoriais muito

sofisticados para facilitarem a compreensão das pessoas.

Objetivos. Resultados explícitos. Tudo deve estar muito claro: o que você quer com

essa participação? Aonde pretende chegar? O que você quer da pessoa, a fim de que

ela não alimente expectativas, que, depois, não serão correspondidas? Aí, a

participação poderá ser um tiro no pé.

Forma, interface. O processo tem de ser fácil, gostosinho, colorido. Tem de ter

poucas frases e mais elementos visuais. Tem de ter poucos cliques; um, dois e já

está lá. Tudo isso faz diferença.

Forma múltipla de participação. A capacidade de as pessoas participarem de várias

formas também é importante.

Discussão. Como disse, é importante conciliar discussões “on-line” com

presenciais. Existe um tempo de incorporação desse processo. Demora algum tempo

para que a sociedade o entenda, para que a instituição e os políticos se adaptem a

ele. Devemos ter paciência.

Resultados. Isso foi efetivo, Cristiano? Essa é a grande pergunta. Não sei dizer. É

cedo para respondermos isso. Estamos num processo absolutamente experimental.

Isso gerou mais legitimidade? Acreditamos que sim. O Sérgio reforçou muito bem um

ponto: precisamos desenvolver pesquisas para avaliar toda essa efetividade. É um

grande papel, uma lacuna existente no universo acadêmico, não apenas no Brasil

mas também em todo o mundo.
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Isso foi bom para a democracia? Não sei responder. Isso é bom ou é ruim? Gerou

mais resultados positivos ou negativos? Precisamos criar indexadores para medir

isso. Acho que melhorou a qualidade da deliberação. As pessoas têm capacidade de

fazer discussões em mais de um fórum. Isso é inegável. Mesmo que nada disso dê

certo, no final das contas, houve mais transparência. As pessoas viram o processo

legislativo, viram como as discussões foram feitas. Na pior das hipóteses,

participação gera transparência.

As nossas organizações legislativas estão preparadas para isso? Essa é a grande

pergunta que levantei aqui e com a qual termino a minha palestra. Como nos

adaptaremos às novas tecnologias, com o engessamento institucional, com o qual,

muitas vezes, temos de lidar? Com isso termino a minha fala. Muito obrigado pela

atenção.

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

Esclarecimentos sobre os Debates

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Neste momento, daremos início à

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

formular perguntas aos expositores por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

desejarem fazer uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,

dispensando-se a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de

até 3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as

respostas.

Sabemos que é extremamente importante este seminário, porque a grande mídia

tem um poder enorme. Ela é considerada muitas vezes como o primeiro poder no

mundo, e não o quarto. Temos de aproveitar este momento oferecido por esta Casa e

pela Escola do Legislativo, porque informação é poder. As questões serão

apresentadas em bloco.

Debates

A Sra. Presidente - Pergunta de Lidyane Ponciano, do gabinete do Deputado Almir

Paraca, dirigida ao Caio Túlio Costa: como você vê o interesse das “teles” no

mercado de radiodifusão, como é o caso do PL nº 29, que tramita na Câmara dos
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Deputados?”. Outra pergunta: “O que você acha do projeto do Eduardo Azeredo, o

AI-5 Digital? Qual é o alcance das novas mídias em nosso país, que não tem a

mesma inclusão digital que os Estados Unidos?”. Pergunta de Tobias Albuquerque:

“Obama continua utilizando o CRM para dar publicidade às suas ações de prestação

de contas?”. Pergunta de Gustavo, dirigida também ao Caio Túlio Costa: “Como o

senhor vê o papel da nova mídia, da desmitificação de factóides, criados pela mídia

clássica partidarizada? A mídia clássica tornou-se panfletária?”. Pergunta oral do Sr.

Guilherme Wagner Ribeiro.

O Sr. Guilherme Wagner Ribeiro - Minha pergunta é dirigida ao Prof. Sérgio, mas os

outros oradores também poderão fazer a própria abordagem. Sou funcionário da

Assembleia. O Centro de Atendimento às Câmaras Municipais - Ceac - fez um

levantamento e identificamos que apenas 27% das Câmaras Municipais de Minas

Gerais têm “site”. De acordo com esse percentual, dividindo-se as Câmaras pelo IDH,

de um 1/4 das mais pobres, apenas 5% têm “site”. Na ponta oposta, entre aquelas

com IDH melhores, 60% possuem “site”. Estou trazendo esses dados para fazer uma

conexão, lembrando que apenas 34% dos brasileiros têm acesso à internet. Essas

234 Câmaras representaram um percentual de crescimento em quatro anos. De fato,

esses 34% de brasileiros representaram um percentual de crescimento de 78% em

um ano. Embora seja um entusiasta das novas tecnologias, tenho extrema

preocupação com o alargamento do fosso que separa os já incluídos daqueles que

estão excluídos. Se acharmos que a nova panaceia da democracia são as novas

tecnologias, vamos ver que aqueles que já têm dificuldade de se inserirem na

democracia formal ficarão ainda mais distantes. A democracia representativa, que

tem a pecha - não sem razão - de ser elitista, corre o risco, se o eixo forem as novas

tecnologias, de intensificar esse processo, no elitismo que a organiza e pelo qual ela

se pauta. Essa é a questão sobre a qual eu gostaria de ouvir, que é a relação entre

novas tecnologias e inclusão social.

A Sra. Presidente - Passaremos agora a palavra para o palestrante Caio Túlio.

O Sr. Caio Túlio Costa - Vou tentar responder às indagações rapidamente, para dar

tempo ao Sérgio de falar sobre a questão do Guilherme. Primeiramente, o interesse

das “teles” no mercado de radiodifusão é absolutamente legítimo. Qualquer pessoa
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pode ter interesse no mercado de radiodifusão. Isso é democrático. Que os governos,

Executivos e Legislativos precisem regular esse interesse também faz parte da

democracia. Está acontecendo uma mudança importante no eixo das empresas que

dominam as empresas de comunicação em todo o mundo. Elas vêm de uma herança

familiar, estão se profissionalizando e sendo adquiridas por outras indústrias. O

Grupo Doursoux, que fabrica armas, aviões, armamentos e que pretende vender

avião para o Brasil, é dono de empresa de comunicação. O Grupo Vivendi, que vem

da indústria de água, é uma das maiores empresas de comunicação do mundo. O Hot

Shield tem participação no “Libération”, que é um jornal de esquerda da França.

Então, é absolutamente legítimo que qualquer grupo empresarial tenha interesse em

mídia. Isso pode levar a uma concentração maior ainda? Pode levar a uma

concentração maior ainda. Cabe aos países, aos Legislativos regular a matéria do

ponto de vista do interesse do país. Assim, sob o aspecto do interesse, é totalmente

legítimo.

Em relação ao PL n° 29, que tramita na Câmara dos D eputados, o que se pretende

é dar às empresas de telecomunicação a possibilidade de fazer a distribuição do sinal

de televisão. Isso é absolutamente legítimo, e hoje as empresas de telecomunicação

concorrem em pé de desigualdade com as empresas a cabo, que podem fazer

telefonia fixa, telefonia celular e distribuição de sinal de televisão, enquanto as “teles”

só podem fazer distribuição de banda-larga e de telefonia fixa. Há, portanto, um

desequilíbrio, e os legisladores têm de atentar para tal fato, a fim de ver como isso se

resolverá. Tem de ser resolvido de fato.

Quanto ao projeto de lei do Azeredo, ele já voltou atrás em muitas partes de sua

proposição, ou seja, daquela loucura de tentar regular a internet, que é irregulável da

maneira que ele queria. Não adianta querer botar limites no ilimitável. Do ponto de

vista da legislação, hoje as nossas leis são capazes de coibir qualquer crime da

internet, uma vez que ele pode ser rastreado. Está cada vez mais fácil rastrear, mas é

uma briga de gato e rato entre os criminosos, os “hackers” do bem e do mal e a

polícia especializada na internet. Essa briga de gato e rato, que ofende direito autoral,

que ataca computadores etc., vai continuar e, infelizmente, todas as pesquisas e

especialistas do mundo afirmam que isso não se resolve em pouco tempo. Pode ser
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que não se resolva nunca, por conta da própria especificidade da comunicação em

rede. Os países e legisladores têm de se preocupar com isso, sim, mas não de

maneira histérica ou absolutamente descolada da própria realidade da rede. Acho

que o Senador Azeredo aprendeu muito e recuou um pouco, mas ainda temos muito

a discutir nesse aspecto.

Alcance das novas mídias em nosso país: o alcance das novas mídias em nosso

país é brutal. Já estamos chegando aos 180 milhões de telefones celulares e 85%

são pré-pagos, estão nas mãos das classes D e E. A internet atinge 65 milhões de

pessoas, o que representa 34% da população. O alcance é pequeno

comparativamente aos outros países, mas o alcance da nova mídia não é. O Brasil

está inundado de celulares cada vez mais sofisticados e que permitem o que

chamamos de “pervasividade” da comunicação. Portanto, a nova mídia está presente.

O que precisamos é melhorar a capacidade de trabalhar os conteúdos com os

celulares.

Obama continua utilizando o CRM? Sim, continua. Todo aquele patrimônio que foi

adquirido na campanha continua, em escala menor, sendo utilizado por ele para

apoio dos projetos do governo junto ao Congresso. A vida em governo é muito

diferente da vida em campanha, lá ou aqui. Há um aprendizado a ser feito em relação

ao uso das redes sociais de todos os mecanismos do CRM em apoio ao governo,

mas ele está usando de forma abusiva.

O papel da nova mídia na desmitificação de factóides criados pela mídia clássica.

Acho que não é o papel da nova mídia, mas sim o papel do cidadão dentro da nova

mídia. E a mídia clássica sempre criou o factóide, não está mais “factoidizante” do

que já esteve. Muitas vezes as pessoas reclamam que tal publicação está muito ruim,

está uma porcaria, e sempre digo: “Você é que está melhor. A mídia continua fazendo

o que sempre fez”. Ela tem um papel social que vocês podem chamar de viés, de

factóide, do que for, mas ela tem um DNA que é dela. A nova mídia desmitifica isso

por si; permite que instituições e indivíduos possam trazer o seu argumento e lhe dar

visibilidade. É o caso típico da Petrobras, que publicou as demandas de entrevistas

que estava recebendo e, num momento de total obscurantismo, foi criticada pela

Associação Nacional dos Jornais, que disse que aquilo era um forma de censura, que



____________________________________________________________________________
657

aquilo era uma relação entre a Petrobras e a mídia. Não, senhor! Toda instituição tem

todo o direito de fazer isso. Ela é a detentora de sua informação e, hoje, tem poder de

transformar isso em informação facilmente captável por qualquer um. A nova mídia

ajuda a reforçar e desmitificar factóides. Então, a velha imprensa, a mídia clássica

está dentro do seu papel, dentro do seu DNA, representando aquilo que representa.

Era isso que tinha a dizer.

A Sra. Presidente - Muito obrigada ao Caio, nosso palestrante. Agora, passaremos

às perguntas feitas ao Sérgio. Pergunta de Lidyane Ponciano, do gabinete do

Deputado Almir Paraca: “Em matérias jornalísticas, a tecnicidade da linguagem do

parlamento utilizada em larga escala na internet não afasta o cidadão?”. Pergunta da

Maria Célia para toda a Mesa: “Como incentivar a participação virtual numa Casa

Legislativa, onde a deliberação se concentra efetivamente nas mãos dos

parlamentares? O cidadão comum não tenderia a achar que sua intervenção seria

inútil?”. Vamos passar a palavra ao Sérgio e depois ouviremos a Mesa nas

considerações finais.

O Sr. Sérgio Soares Braga - A questão mais geral e envolvida é a das

competências cognitivas para a utilização da internet. A diferença da internet em

relação às outras mídias é exigir mais competência cognitiva. A pessoa se depara

com um mundo enorme de informações e, para organizar tudo isso e se direcionar,

tem de ter grande competência cognitiva, o que termina gerando todos esses “gaps”

entre a elite treinada e um percentual significativo da população que não consegue

utilizá-la. Em resposta à questão da exclusão digital - se há correlação entre IDH e

índice de informatização -, há essa relação em nível agregado. Não fiz nenhum teste

estatístico para mensurar intensidade. Observa-se claramente nos gráficos que os

Estados do Norte e do Nordeste possuem menor índice agregado de informatização,

de uso da internet, assim como ocorre nas Câmaras Municipais daqui. Vários estudos

demonstram isso. É o famoso “digital divide”. Se você analisar essas informações de

forma menos agregada, essa relação não será tão absoluta. Por exemplo, o Paraná

apresentou baixo nível de informatização, no momento em que fiz a pesquisa, mas é

um Estado com IDH maior que muitos do Nordeste, como Pernambuco e Ceará, que

tiveram maior desempenho. A relação entre IDH e grau de uso da internet serve para
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explicar muito pouco, de forma muito agregada. Quando se explica o uso em cada

casa legislativa, tem-se de mediar pelas características organizacionais de cada

Legislativo. O problema da exclusão digital sempre é mencionado, quando se discute

internet. Lembro-me de que, quando foi feita a Revolução Francesa, apenas 1% da

população da França era alfabetizada, o que não impediu a Igreja Católica de

censurar as obras dos filósofos iluministas, como Rousseau e Voltaire. Apenas 1% da

população foi suficiente para fazer a Revolução Francesa, que mudou o curso da

humanidade. A literatura iluminista teve grande importância. Quando analisamos a

internet, temos de fincar um pé na realidade, senão começaremos a viajar e não

veremos que a internet se articula ao mundo real de maneira complexa. Acho que a

internet gerará a emergência de novos tipos de elite, com novas características:

novos tipos de elites dirigentes, de empresas, de políticos. Ocorre isso: o

deslocamento de elites. Não quer dizer que toda a população terá acesso à internet

de uma hora para outra e começará a participar politicamente. Isso nem é necessário

para promover mudança. Quem disse que, se todos acessarem os “sites” e

participarem, haverá efeitos necessariamente positivos? Não necessariamente; às

vezes, é melhor a participação menor, mas mais bem organizada, que a participação

de toda a população. Participação tem custo; cada um pode optar por participar ou

não. Não é necessária a participação de todos para que as coisas funcionem bem, do

meu ponto de vista. Temos de dar às pessoas oportunidade de participação. Se

participarão ou verão “Big Brother” no domingo, à noite, é decisão de cada um. A

democracia pressupõe liberdade de as pessoas não participarem também. É

necessária a exclusão digital plena para produzir mudança? Pergunte aos chineses.

Na China, a exclusão digital é pequena, e vejam o jogo que há em torno da internet,

do bloqueio de informação. A exclusão digital não é valor absoluto. Acho que haverá,

progressivamente. Tenho visão quase “schumpeteriana” a esse respeito. Essas

ondas tecnológicas, quando ocorrem no capitalismo, tendem a se difundir. Haverá

grande difusão de ferramentas digitais para a população. Todos terão celular,

“smartphone”. A tendência do capitalismo é que isso seja difundido para a população.

Agora, a repercussão disso no mundo político é uma coisa complicada. A internet fará

uma reorganização de elites. Aliás, faço um parêntese aqui: se eu fosse dar um
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conselho aos parlamentares e políticos, diria que não apostassem, nas eleições,

todas as fichas na internet. Fiz uma pesquisa sobre os Vereadores de Curitiba,

Florianópolis e Porto Alegre e observei que aqueles que exclusivamente usaram a

internet e investiram muito nisso, mas não “linkaram” essa estratégia com o mundo

real ou tinham uma base eleitoral incompatível e que não era digitalmente incluída,

não foram bem sucedidos nas eleições. Então, não há uma correlação estrita entre o

uso intenso da internet e a eleição. A internet é só uma mídia, uma vantagem

competitiva que pode ser aproveitada, mas não é uma panaceia, como você bem

falou. Concordo inteiramente com você. O fato de haver uma população excluída não

quer dizer que a internet não provoque mudanças. Basta ver o caso da Reforma

Protestante, da Revolução Francesa e tantos outros que ocorreram ao longo da

história da humanidade.

A tecnicidade do argumento não afasta o cidadão? Qualquer tecnicidade afasta.

Isso não diz respeito só ao órgão legislativo, e a minha resposta vai na linha da

exposição do Cristiano. Você sempre terá pessoas encarregadas de legislar, da

mesma forma que haverá médicos, técnicos e pessoas com competência técnica

para tomar decisões. Isso não quer dizer que haja uma barreira intransponível de

comunicação entre essas pessoas com maior capacidade cognitiva e que participam

efetivamente do processo decisório e aquelas que são objeto das decisões. Hoje há

várias ferramentas que servem para resolver esse problema, como o “marketing”, a

comunicação política. Esse é justamente o papel da comunicação política, do

“marketing”, ou seja, traduzir essas informações técnicas para a linguagem do cliente,

do cidadão comum. Você deixa de comprar um carro, se não entender todas as suas

tecnicidades? Não necessariamente. Você terá acesso à informação, segundo a

competência cognitiva de cada um. As casas legislativas e os profissionais do

mercado, de maneira geral, devem desenvolver mecanismos para tornar cada vez

mais atrativas essas informações para o cidadão.

Sobre como incentivar a participação, penso que é isso. O Cristiano já respondeu

um pouco sobre esse assunto, na sua exposição. Há várias ferramentas, como

disponibilizar as informações de maneira transparente, aumentar a interatividade e

abrir espaços. Esse processo deve ser gradual. Fiz um estudo, por exemplo, dos
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candidatos a Prefeito nas últimas eleições, no Brasil, e, entre todos - foram

observados 175 candidatos a prefeituras, no primeiro turno das eleições -, 3 se

destacaram e usaram bem a internet. Um deles foi o Kassab, de São Paulo, que usou

muito bem as redes e várias ferramentas de “marketing”. Há indícios de que isso

efetivamente teve efeito no processo eleitoral, porque na eleição ele começou atrás

nas pesquisas e ultrapassou o Alckmin e a Marta Suplicy, ao longo da campanha. Ou

seja, ele usou muito bem a internet. Aliás, foi imitado, no segundo turno, pois

começaram a proliferar Kassabinhos, o seu símbolo. Cito ainda o Gabeira, no Rio,

que teve um “blog” com até 300 postagens diárias, em alguns momentos; e o Beto

Richa, de Curitiba, utilizou muito bem a internet. Ele criou um “betotube” para driblar

um pouco a legislação e houve mais de 500 postagens de vídeo lá. Então, devem ser

criadas ferramentas atrativas para a participação das pessoas, facilitando o acesso e

simplificando a comunicação. Quem vai ser responsável por isso? Os profissionais de

“marketing” e comunicação. Essa é a tarefa desses profissionais, mais até do que dos

cientistas políticos. Então, devem ser criados mecanismos de estímulo para que o

cidadão se sinta ouvido. Esse é o grande desafio ao se estimular a participação.

Apenas para encerrar, gostaria de dizer que, em Curitiba, nas últimas eleições, havia

38 Vereadores, e apenas um do PT foi eleito. Ele usou intensamente a internet, aliás,

foi o que melhor usou esse instrumento. O PT forneceu um “template” de “sites” de

Deputados. Ele não o usou e, sabendo do desgaste da legenda desse Partido em

Curitiba e que o Beto Richa era o favorito, fez um “site” com cores azuis e amarelas e

começou a estimular a postagem do cidadão. Portanto, ele teve uma grande

quantidade de votos, pois efetivamente fez do “blog site” um instrumento de

participação. Foi um caso bem-sucedido. O mais votado lá também agiu assim. Ele

fotografava com celular sua visita aos bairros e estimulava as pessoas a votar. Com

isso, obteve um sucesso muito grande e foi o candidato mais votado. Portanto, temos

evidências de que a internet influi no resultado eleitoral, e um elemento fundamental é

justamente a criação de oportunidades de participação, por mais simples que sejam.

Às vezes, o indivíduo, ao postar uma foto sua abraçado com o candidato, já lança

mão de um instrumento de participação.

Então podemos estimular isso simplificando os fluxos de comunicação e
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respeitando as dificuldades cognitivas. Postar um vídeo ou uma foto é uma maneira

de o indivíduo participar. Não é preciso estudar o Regimento Interno da Assembleia

de cabo a rabo para julgar-se no direito de participar da elaboração das leis. Basta

colocar um comentário no “blog” ou no “site”, pois essa já é uma forma de

participação. A internet não é uma panaceia, as pessoas devem respeitar as

diferenças cognitivas e não devem criar expectativas irreais em relação a seus

efeitos. O Obama foi um caso singular que influenciará muito nas próximas eleições,

mas isso não significa que esse padrão se repetirá em grandes proporções. Os

candidatos devem estar bem conectados com o mundo real para evitar esse

fenômeno que ocorreu nas últimas eleições: o indivíduo criou um “website” excelente,

com muitas informações, mas não foi bem-sucedido em seus objetivos porque não

conseguiu fazer a devida conexão “on line” e “off line”, que é o grande desafio do uso

da internet no processo político.

A Sra. Presidente - Agradecemos ao palestrante Sérgio Soares. Agora, passaremos

as perguntas ao Cristiano Ferri. Edson Flávio Campos Francisquini questiona:

“Parece-me que a Câmara Federal não disponibiliza, em seu ‘site’, informações sobre

o destino das verbas de emendas parlamentares. Existe um projeto para publicar

essa informação?”.

Temos aqui outra pergunta: “Todos esses bons processos de participação da

sociedade desorganizada no processo legislativo não esbarrarão sempre na vontade

política dos parlamentares? Essa vontade política não predominará sobre a intenção

de participação?”.

O Cristiano Cordeiro pergunta: “A internet é vista com certo preconceito pela

sociedade. Muitos não acreditam na veracidade das informações que lá estão. Diante

disso, como fazer a população participar desse espaço de maneira adequada?”.

A Lidyane Ponciano pede: “Por favor, faça uma análise comparativa entre as

fundações que propõem projeto de lei de utilidade pública, citadas por você, e o

pouco andamento das propostas aprovadas nas conferências nacionais, como é o

caso da conferência de saúde e outras”.

A Mércia pergunta: “O que a mídia ou a internet poderão fazer para melhorar a

relação entre o público e os legisladores?”.
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A Cláudia Sampaio questiona: “No ‘e-Democracia’ existe alguma iniciativa de dados

abertos? Você considera que os dados sobre execução orçamentária podem ser

fornecidos em forma aberta? No ‘e-Democracia’, existe alguma forma de dar retorno

direto ao cidadão quanto ao aproveitamento de suas contribuições?”.

O Sr. Cristiano Ferri de Faria - Muito obrigado pelas perguntas, que são muito

interessantes. Sobre as verbas orçamentárias, acredito que estão disponíveis. Essa é

a informação que tenho. Temos de trabalhar muito em relação ao Orçamento para

transformar essas informações que estão disponíveis, mas que às vezes estão muito

truncadas, difíceis de serem entendidas. Ou seja, tem de ser um técnico especialista

para entendê-las. A ideia de transparência 2.0 designa uma transparência acessível,

inclusive para pessoas que não têm conhecimento técnico sobre o assunto tratado.

Significa que temos de investir em interface, investir muito nisso, o que significa

gente, técnicos, recursos humanos para fazer gráficos, fluxos dinâmicos. Alguns

“sites” legislativos começam a ter essas coisas. Isso é mais na forma como mostra do

que na informação em si. E, pelo que sei, essa informação está disponível.

Sobre o risco de os Deputados tomarem conta da participação, não há o perigo de

isso acontecer, porque tudo que acontece em participações públicas está sendo visto

por todos. Todo o mundo está vendo o que acontece nos fóruns. Os Deputados têm

de se inteirar disso, mas não têm como tomar conta da participação. Eles vão

interagir e utilizar essa participação. As pessoas podem ver, inclusive, o que foi

aproveitado das participações e o que não foi. A participação está lá, está todo o

mundo vendo e, depois, todos vão ver o texto final. Então, fazer essa relação de

causa e efeito relativamente à participação é, acima de tudo, um grande projeto de

transparência.

A credibilidade da internet. Um dos problemas que temos hoje é que se encontra

tudo na internet, mas há muita bobagem também, por isso temos de fazer alguns

filtros. Existem várias formas de fazer filtros das informações. Por isso, as instituições

que trabalham com uma informação mais checada começam a apresentar mais

credibilidade e acabam tendo prevalência e maior audiência na internet. Agora,

queremos crer que um “site” de participação de uma instituição legislativa como a

Câmara dos Deputados é um “site” respeitável, organizado de uma forma que permita
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ampla participação, com processos transparentes, em que os Deputados vão poder

interagir. Então, esse problema da bobagem na internet não ocorre muito quando

projetos da internet são desenvolvidos por instituições públicas.

Pergunta da Lidyane sobre por que leis de utilidade pública não são aprovadas em

conferências nacionais. Não sei, não tenho a menor informação sobre isso, e posso

dizer porque algumas não são aprovadas nos parlamentos. Você pode explicar

melhor?

A Sra. Lidyane Ponciano - Você disse da participação popular por meio de fóruns,

da política pública por intermédio da sociedade, dessa pressão que a sociedade faz

no parlamento. No Brasil temos as conferências nacionais. Antes temos as etapas

preparatórias, com a mobilização de toda a sociedade no País. Essas proposições

são aprovadas em conferências nacionais e muitas vezes têm pouco andamento

dentro do parlamento. Então quero saber em relação à pressão da sociedade para

que esses projetos tramitem, de fato, no Congresso Nacional.

O Sr. Cristiano Ferri de Faria - Agora entendi. Obrigado. Qual é a repercussão

dessas discussões dentro do parlamento? Como entram e que efeito têm? Temos de

entender que o parlamento, a Câmara dos Deputados, tem hoje cerca de 18 mil

proposições do Legislativo. Existem mais de 100 comissões em funcionamento, além

das comissões permanentes e centenas de comissões especiais. Então vejo, e isso

não é uma coisa apenas da Câmara, um grande “overload”, um grande excesso de

quantidade de demanda de proposições. Muitas coisas são bobagens, temos de falar

isso, o que tumultua o processo de alguns projetos mais importantes. Existem

projetos lá muito importantes que não passam porque são muito polêmicos, há muita

briga interna, não há consenso, não entra nas pautas. Cada projeto tem seu

problema. Mas uma coisa estrutural tem de ser dita: tem projeto demais e isso gera

muita confusão. Temos de pensar em um processo de logística para fazer filtros

melhores. Por um lado, é muito bom e democrático qualquer Deputado poder

apresentar quantas proposições quiser. Isso é ótimo, mas, levado ao extremo, a

democracia vira anarquia e gera uma série de problemas de tramitação de projetos

mais importantes de serem discutidos. Sobre a relação dos dados abertos, pelo que

sei isso ainda está engatinhando no Brasil nos Poderes Executivo e Legislativo.
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Como disse, a Câmara tem um projeto nesse sentido. Como ele funciona? Empresas

ou escritórios que acompanham projetos de lei de interesse se cadastram,

preenchem um formulário no “website” da Câmara e, com isso, têm acesso direto à

base de dados dos projetos de lei para os seus sistemas. O lobista da CNI, por

exemplo, não precisa conferir, entrar em cada um dos mil projetos de interesse da

instituição no “website”: ele tem os dados brutos, coloca no sistema dele e tem as

informações de forma direta. Esse é o primeiro passo para os dados abertos. Isso

deve ser algo maior, mais amplo. Primeiro, não deve ser necessário cadastro para ter

acesso às informações. Qualquer cidadão deve ter acesso às informações. Algumas

pessoas pensam que os Deputados não querem liberar os dados, mas não se trata

disso. A Mesa Diretora sempre foi muito transparente e tem vontade de liberá-los,

mas às vezes, o problema é técnico. Esses dados estão em diferente bases e

diferentes linguagens. Alguns estão em “word”, outros estão em outro programa. Esse

é um problema crônico de qualquer instituição pública brasileira. Juntar isso,

organizar e deixar de forma utilizável por máquinas leva tempo. Tenham a certeza de

que nosso desafio é técnico, e não político.

Alguém fez uma pergunta excelente sobre o retorno que a pessoa tem na

participação direta na democracia. Realmente, pensamos em uma resposta mais

geral, mas a ideia é excelente. Aceito sua pergunta como sugestão: temos que

acrescentar. Claro que isso dará muito trabalho. Registrar que sua sugestão foi

incorporada aqui e ali e que outra não foi. A prestação de contas da participação dá

trabalho. Se você não coloca uma informação, a sociedade diz que o Deputado não

está levando a sério. Entretanto, há um custo técnico e organizacional para se fazer

isso. É preciso ter assessores para que façam essas análises. Acho que respondi a

todas as questões.

A Sra. Presidente - Agradecemos ao Cristiano. Lembramos que este painel “As

tecnologias da informação e comunicação a serviço da democracia” integra as ações

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para subsidiar a elaboração do

planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Certamente não o faremos sem

levarmos em conta a comunicação, que é extremamente importante. Em Minas

Gerais, realizamos a etapa estadual da Conferência Nacional de Comunicação, que
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foi convocada pelo governo federal. Em 2009, foi realizada a 1ª Conferência Nacional

de Comunicação, e Minas Gerais cumpriu sua parte ao convocar a conferência em

sua etapa estadual. A Assembleia de Minas foi parceira da etapa estadual, que

aconteceu nesta Casa. Isso é muito importante para nós, parlamentares. A

Assembleia de Minas está sempre aberta à participação popular e à discussão de

temas atuais. A discussão sobre o planejamento estratégico da Assembleia de Minas

continua na próxima quinta-feira, dia 11 de fevereiro, de 9 às 12 horas, com o debate

do tema “Os dilemas da representação e o papel do Parlamento das democracias

contemporâneas”. Os palestrantes são Paulo Roberto da Costa Kramer, mestre e

doutor em Ciências Políticas e professor do Instituto de Ciências Polícias da

Universidade de Brasília; e Cícero Romão Resende de Araújo, mestre e doutor em

Filosofia pela USP; e Cláudia Feres Faria, mestre em Ciência Política e doutora em

Sociologia pela UFMG. Convidamos todos os presentes a participar da reunião de

quinta-feira.

Encerrando este painel, gostaríamos de ouvir as considerações finais dos ilustres

palestrantes, que deram uma brilhante contribuição ao tema. Com a palavra, o Sr.

Caio Túlio Costa, para as suas considerações finais.

O Sr. Caio Túlio Costa - Gostaria de agradecer muito a possibilidade de ter estado

aqui, de ter podido dizer o que disse e de ter ouvido o que ouvi. Parabenizo o Sérgio

e o Cristiano, que realizaram um trabalho excepcional. Sinto que, do ponto de vista do

legislador, algo pode ser mudado. O caminho da busca da tecnologia é extremamente

saudável. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Agradecemos as palavras do nosso palestrante Caio Túlio

Costa. Com a palavra, para as suas considerações finais, o Sr. Sérgio Soares Braga.

O Sr. Sérgio Soares Braga - Gostaria de agradecer a atenção, de desculpar-me

pelo tempo um pouco longo das minhas considerações e de reafirmar o meu

otimismo em relação aos impactos da internet na política. Embora a internet não seja

uma panaceia, com todas as dificuldades que o mundo enfrenta de relacionamento

entre as pessoas e até de se situarem existencialmente perante essas mudanças, ela

é um instrumento fundamental, que gera redes sociais e formatos descentralizados

de relacionamento humano e de organização e que promoverá uma substancial
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mudança rumo a uma sociedade mais igualitária, apesar de que isso não será visto

em curto prazo e do dia para a noite. Necessariamente, não chegaremos a uma

ágora virtual de uma hora para a outra, mas o que motiva os pesquisadores dessa

questão da internet é a potencialidade que esse instrumento tem de gerar esse novo

tipo de sociedade. O investimento no aperfeiçoamento dessas ferramentas, em que

essa sociedade se gestará, é progressivo.

Não caminhamos para uma ditadura e para a tirania, mas para uma sociedade cada

vez mais democrática. Na história da humanidade nunca houve tantas Assembleias

Legislativas, tantos partidos políticos e tantas eleições. Se há tanto mal-estar global,

isso se deve ao fato de que, cada vez mais, emergem cidadãos críticos desse

processo. Essa tensão na expectativa do mundo real gerará mudanças, para as quais

a internet será um componente fundamental. Reafirmo o meu otimismo em relação ao

resultado final desse processo.

A Sra. Presidente - Obrigada. Com a palavra, o ilustre palestrante Cristiano Ferri de

Faria, para as suas considerações finais.

O Sr. Cristiano Ferri de Faria - Gostaria de agradecer imensamente à Presidente e

a todo o corpo funcional e político da Casa e da Escola do Legislativo, que, mais uma

vez, organizou este evento com maestria. Manifesto o prazer de estar aqui com o

Caio Túlio e o Sérgio Braga. Este painel foi muito bem montado, pois foi muito

complementar. O resultado foi muito interessante.

Gostaria de reforçar dois pontos de tudo o que disse. Vocês poderão dizer: o

Cristiano disse um monte de bobagens, mas, pelo menos, falou sobre duas coisas

importantes. Acredito que isso possa sintetizar tudo o que disse. Em primeiro lugar, a

importância de liberar os dados e todas as informações disponíveis na Assembleia -

como os Deputados votam, os discursos que fazem, as presenças -, assim como as

informações administrativas. Isso deve ser colocado de forma bruta, acessível no

“website”, sem necessidade de cadastro, para que qualquer pessoa tenha acesso.

Essa é a grande tendência mundial que está bombando por aí. As instituições liberam

os dados, e a sociedade faz a sua parte. Temos que começar esse processo, que é

irreversível. Se a Assembleia implementar esse projeto, será a primeira instituição

pública a fazê-lo. Será uma referência nacional porque, inegavelmente, a sociedade
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está cobrando isso, inclusive em discussões na internet. A pressão será cada vez

maior. O único desafio que temos é em relação à parte técnica: ter essas bases de

dados espalhadas por aí em diferentes formatos e começar a juntar tudo isso. O que

está disponível já deve ser liberado.

O segundo ponto relacionado à democracia digital é que temos três eixos: a

sociedade, os políticos e a organização. A sociedade está preparada para isso. Os

políticos, se não estiverem preparados, se adaptarão rapidamente. O problema maior

são as organizações. Temos uma geringonça, um Godzilla, uma máquina

administrativa que não está preparada para as novas tecnologias para esse mundo

2.0. Os dez principais empregos procurados no “New York Times” em 2008 não

existiam em 2004. Há uma estimativa de que, a cada dois ou três anos, o

conhecimento geral da sociedade dobrará. Tudo isso está criando essa modernidade

líquida, uma sociedade líquida. Mas as instituições públicas estão muito sólidas, e

isso será rachado no meio em qualquer momento. Temos um desafio enorme,

institucional e técnico de nos adaptarmos a esse processo. Temos que investir em

capacitação, em treinar pessoas constantemente. Temos que poder contratar

pessoas de fora. Isso é inovação. É preciso trazer pessoas de fora que conheçam o

assunto, que já experimentaram, que já apanharam, que já sofreram, que têm lições

aprendidas, para não cometermos os mesmos erros. É preciso dar um grande apoio

aos serviços de tecnologia aliada à divisão estratégica, ao escritório estratégico da

Casa. Esse é um bom começo. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Agradecemos aos palestrantes, a todos os presentes e à Escola

do Legislativo, que tem um papel importantíssimo nesta Casa Legislativa, que, como

disse um dos palestrantes, para fortalecer a democracia representativa, mas também

caminhar para a democracia participativa e direta. Esse tem sido um dos objetivos

desta Casa com a efetiva participação da Escola do Legislativo. Cumprimento toda a

sua direção, que organizou este evento, a Assessoria desta Casa, os funcionários e a

Mesa Diretora, que se dispôs a planejar os próximos 10 anos desta Casa, com o

apoio de todos os Deputados e Deputadas, que propuseram esse debate, que foi

extremamente importante. Com certeza, mesmo atingindo um grande público por

intermédio da TV Assembleia, a participação presencial é fundamental para o debate,
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para que os parlamentares caminhem para radicalizar a transparência e a

participação popular, que tem sido a tônica desta Casa. Muito obrigada.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de 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 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/2/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Lafayette de Andrada

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

da Mesa - Palavras do Sr. Paulo Roberto da Costa Kramer - Palavras do Sr. Cícero

Romão Resende de Araújo - Palavras da Sra. Cláudia Feres Faria - Esclarecimentos

sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Chico

Uejo - Djalma Diniz - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada - Marcus

Pestana - Rômulo Veneroso.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Lafayette de Andrada, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do painel “Os dilemas da
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representação e o papel do Parlamento nas democracias contemporâneas”. Este

evento tem como objetivo discutir desafios e alternativas para que o Legislativo

brasileiro, notadamente no âmbito estadual, reafirme seu lugar como referência de

participação do cidadão nas decisões políticas, especialmente num contexto de

crescente multiplicação e dispersão das formas de organização e vocalização da

sociedade. O evento é parte das ações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

para subsidiar a elaboração de seu planejamento estratégico para os próximos 10

anos.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Cícero Romão

Resende de Araújo, Mestre e Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo -

USP - e professor do Departamento de Ciência Política da referida Universidade; a

Exma. Sra. Cláudia Feres Faria, Mestre em Ciência Política e Doutora em Sociologia

e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - e professora do

Departamento de Ciência Política da mencionada Universidade; e o Exmo. Sr. Paulo

Roberto da Costa Kramer, Mestre e Doutor em Ciência Política pelo Instituto

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - Iuperj - e professor do Instituto de

Ciência Política da Universidade de Brasília - UnB.

Informamos ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos

expositores, por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos

organizar os debates, esclarecemos que os interessados já poderão encaminhar suas

inscrições e seus questionamentos durante o transcurso das palestras.

Palavras do Sr. Paulo Roberto da Costa Kramer

Bom dia a todos. Na pessoa do Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,

cumprimento todos os presentes. Agradeço a oportunidade de participar, ao lado de

colegas tão brilhantes, de um evento tão importante como este do planejamento

estratégico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não preciso estender-me

muito por causa da excelência da civilização mineira, sobretudo da sua cultura

política, que elevou a política à qualidade do que ela realmente é: muito mais do que

uma ciência, uma arte. Por isso também estou muito feliz em estar aqui.

Não seguirei servilmente a ordem das minhas transparências porque, como sempre
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faço, produzi transparências demais. Mas todos, se quiserem, poderão ter acesso à

íntegra da apresentação.

A primeira coisa que gostaria de esclarecer é que se fala muito em democracia

participativa, democracia das bases, democracia isso, democracia aquilo. Eu sou um

liberal, graças a Deus, e, na minha opinião, nem a lição da democracia representativa

nós fizemos direito, porque laboram contra isso, no Brasil, forças muito poderosas.

Peço licença a vocês para me remeter ao pensamento de um dos maiores filósofos e

analistas políticos brasileiros vivos - não sei se é do conhecimento de todos, mas, se

não for, é uma pena -, que é o Prof. Antônio Paim, o grande historiador da filosofia no

Brasil. É um polímata, é uma inteligência multiforme que se multiplica numa série de

áreas, como a análise política e a história do Brasil. Ele escreveu um livro imperdível,

“Momentos decisivos da História do Brasil”, publicado em 2000. Tenho a honra de ser

amigo dele. Sempre conversamos, e o Paim sempre me alerta: “Paulo, as forças que

militaram historicamente contra a representação, o sistema representativo no Brasil

são muito poderosas”. É uma gororoba ideológica, com origem na contrarreforma.

Não precisamos pensar na contrarreforma apenas como aqueles desfiles na

Espanha, com os indivíduos encapuzados, como a Ku Klux Klan. A contrarreforma

possui avatares modernos, como a Teologia da Libertação. Mas também é

contrarreforma no que diz respeito ao ódio, ao sistema representativo, à propriedade

privada, enfim, à sociedade liberal moderna. Com o tempo, essa carapaça ideológica

contrarreformista assimilou outras tendências da história das ideias no Brasil, como o

positivismo. Por sua vez, o positivismo é - vamos usar uma palavra que está na moda

- um avatar, uma manifestação de um antigo fenômeno na história do pensamento,

na história política do Brasil - o patrimonialismo na sua versão modernizadora. O

patrimonialismo não é necessariamente uma convocação ao atraso; ele possui

vertentes modernizadoras, como as reformas do Marquês de Pombal, em Portugal. O

positivismo brasileiro, em sua versão política, se entroncou no patrimonialismo

modernizador. O Estado foi o laboratório pioneiro dessas ideias, como o Rio Grande

do Sul, cujos três primeiros governantes foram positivistas - Júlio de Castilhos,

Borges de Medeiros e Getúlio Vargas. A partir da Revolução de 30, quando Getúlio

Vargas empalma o poder no Brasil, tem-se a oportunidade de projetar nacionalmente
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a versão positivista do nosso patrimonialismo modernizador. No que diz respeito ao

sistema representativo e às vicissitudes sofridas por ele no Brasil, fica muito claro o

exemplo do Pombal. O que ele queria? Para Pombal, iluminismo era ou deveria ser

ciência, tecnologia, técnica, tudo isso aplicado ao fortalecimento do Estado, menos

direitos humanos, direitos dos cidadãos e sistema representativo. Nos centros em que

essas ideias foram geradas, as coisas caminhavam lado a lado - iluminismo, ciência,

tecnologia, economia de mercado e fortalecimento dos direitos dos cidadãos -, mas

não para Pombal. Podemos dizer que, no controle da alfândega, em Lisboa,

determinada parte do pacote podia entrar, mas outra, como o sistema representativo

e os direitos dos cidadãos, não: “Vamos usar esses mecanismos para o

fortalecimento do Estado, não do cidadão”. Isso limitava o Estado, a grande bandeira

do liberalismo. Não sei quantos dos senhores estão familiarizados com o pensamento

que, como diria Nelson Rodrigues, é o puro, o legítimo, o escocês. Benjamin Constant

de Rebeque não deve ser confundido com o positivista Benjamin Constant Botelho de

Magalhães, um dos padrinhos da nossa República. A propósito, sou monarquista

também.

Vejam só que definição bacana de sistema representativo. O Benjamin Constant de

Rebeque percebeu que representação é, antes de mais nada, representação de

interesses. Então, nada mais distante da nossa gororoba ideológica contrarreformista

positivista. Vamos ler o que ele diz: “O que é o interesse geral senão a transação que

se faz entre os interesses particulares? O que é a representação geral senão a

representação de todos os interesses parciais que devem transigir naquilo que lhes é

comum?” A política é a arte da negociação. “O interesse geral é diferente, sem

dúvida, dos interesses particulares, mas não é contrário a eles”. Quer dizer, refere-se

àquela balela rousseauniana da vontade geral que só iluminados como Rousseau

supostamente seriam capazes de captar e traduzir para nós, pobres mortais: “Fala-se

sempre como se uma pessoa ganhasse o que os outros perdem. O geral não é senão

o resultado desses interesses combinados. Deles difere como o corpo difere de suas

partes. Os interesses individuais são os que mais concernem aos indivíduos; os

interesses dos distritos são os que mais concernem a estes. Ora, são os indivíduos e

os distritos que compõem o corpo político; são, consequentemente, os interesses
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desses indivíduos e desses distritos os que devem ser protegidos. Ao protegê-los, a

todos, suprimir-se-á de cada um deles o que prejudica os demais, disso resultando o

verdadeiro interesse público, que coincide com os interesses individuais, uma vez que

lhes foi tirado o poder de se prejudicarem mutuamente. Cem Deputados nomeados

por cem distritos de um Estado levam ao seio da assembleia os interesses

particulares, as preocupações locais dos seus representados. Essa base é útil a eles:

forçados a deliberarem juntos, logo percebem os sacrifícios respectivos que são

indispensáveis. Esforçam-se para diminuir a extensão deles, e nisso reside uma das

maiores vantagens da forma de sua designação. A necessidade acaba sempre por

uni-los numa transação comum, e quanto mais fragmentadas tiverem sido as

eleições, a representação consegue um caráter mais geral.”. Isso é espetacular.

Estamos nos referindo a um grande arquiteto do pensamento político. É uma pena

que, muitas vezes, ao longo de semestres inteiros, lá na Universidade de Brasília,

seja eu apenas o único que fale para os alunos de Benjamin Constant de Rebeque.

Continuando a leitura: “Convém que o representante de um distrito atue como um

órgão do mesmo, que não abra mão de nenhum dos seus direitos, reais ou

imaginários, senão depois de tê-los defendido; que seja parcial na defesa dos

interesses de que é mandatário, porque, se cada um for parcial nessa defesa, a

parcialidade de cada um, unida e conciliada, terá as vantagens da imparcialidade de

todos.”. Como diriam alguns provérbios do rei Salomão, ata essas palavras aos teus

dedos para que te sirvam de orientação para o resto da vida. Essas coisas estão

ligadas.

Na sua gênese, o liberalismo foi um movimento político e de ideias na Inglaterra no

final do século XVII. A Revolução Gloriosa será o berço histórico. Ali era uma questão

de lutar contra o absolutismo. Quem naquele momento queria o regime

representantivo para lutar contra o absolutismo e tinha condições, até materiais, de se

opor à violência e à cooptação da monarquia absoluta? Os nobres aburguesados,

grandes proprietários de terras. Então, a representação inicialmente foi monopolizada

por eles, mas vejam que interessante: como diz o Paim, à medida que a ideia liberal

se democratiza e o sufrágio se estende a outras classes, os outros grupos da

sociedade vão participar do jogo por terem algo a perder no confronto com uma
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monarquia absoluta e com a ameaça de um poder absoluto, que tende a corromper

absolutamente, como disse o lorde Hector, um grande pensador liberal católico

inglês. Essa é a história das reformas eleitorais britânicas em um longo período.

Primeiro, vem a nobreza aburguesada proprietária de terras; depois, os industriais;

depois, as classes médias; até chegar enfim ao sufrágio censitário, ou seja, aquele

que exigia renda mínima para votar e ser votado. Era assim no império brasileiro e

em praticamente quase todos os lugares, naquela época. Em 1884, extinguiu-se a

exigência de renda mínima para votar e ser votado, e a democratização da ideia

liberal se completou na Inglaterra, em 1918, com a extensão do voto às mulheres.

Insisto muito na expressão do Antônio Paim, “democratização da ideia liberal”, que

considero muito feliz, porque liberalismo e democracia - e digo isso aos meus alunos -

, conceitualmente falando, não nasceram grudados um no outro. A democracia liberal,

a meu ver, é o feliz resultado do encontro histórico entre liberalismo e democracia. O

liberalismo tem a ver, fundamentalmente, com a limitação do poder do Estado sobre o

indivíduo, e a democracia é um método de tomada de decisões coletivas baseado na

regra da maioria. O último balanço da “Freedom House”, dos Estados Unidos,

mostrou que as democracias iliberais, infelizmente, voltam a se alastrar pelo mundo,

e, quando a democracia é iliberal, os primeiros a sofrer são os membros das

diferentes minorias, uma vez que uma das regras do jogo da democracia liberal

garante que o vencedor no voto chegue ao poder, mas há algumas coisas que ele

não pode fazer, como tentar destruir fisicamente a minoria. Esse é o perigo da

democracia iliberal que hoje o mundo enfrenta, com o chavismo e outras patologias

políticas tão queridas ao nosso grande guia genial dos povos, Lula.

Não vou historiar, mas apenas citar a sequência do que está aqui. Aí, temos a

Revolução Gloriosa. É interessante que Cromwell lança oficialmente o seu Segundo

Tratado sobre o Governo Civil, o esqueleto histórico do regime representativo

moderno, em 1688 e 1689, à época da Revolução Gloriosa, mas seus originais, seus

rascunhos, suas cópias já vinham sendo lidos pela elite inglesa - uma parte dela até

no exílio, nos momentos mais difíceis do absolutismo no continente europeu,

principalmente na França. Aquilo era lido, discutido e comentado. Aqui vemos a

Revolução Gloriosa, a declaração de direitos, o “Bill of Rights”.
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Como vocês sabem, a Grã-Bretanha não tem, até hoje, um documento

constitucional. Aquilo que Sir Ivor Jennings chamou de a Constituição britânica é, na

verdade, o conjunto desses diplomas legais que, se levarmos na ponta da faca,

remontam a 1215, à Magna Carta que o Rei João sem Terra - vejam que os sem-terra

já enchiam o saco desde aquela época - teve que concordar em assumir as

reivindicações contidas na Carta Magna de 1215. Então, a Constituição britânica é

esse conjunto histórico de diplomas legais que garantem a liberdade do indivíduo “vis-

à-vis” o Estado.

Mais tarde, vem a anuidade dos impostos. A princípio dizia-se que não poderia

haver taxação sem representação. Isso também motivou imediatamente a Magna

Carta. Antes da Revolução Gloriosa, antes da Revolução Francesa, os parlamentos

funcionavam como corpos consultivos convocados de vez em quando. Até a

Revolução Francesa, os estados gerais estavam sem ser convocados há mais de 100

anos. Eles eram convocados de vez em quando, principalmente em situações de

guerra, em que o monarca precisava arrecadar mais. Ele reunia, em alguns lugares,

os estados gerais e em outros lugares, na Espanha e Portugal, cortes. Reunia esses

representantes das principais categorias sociais para que eles o ajudassem a

legitimar, pelo seu consentimento, o aumento dos impostos. Por isso, taxação e

representação estão muito ligadas historicamente.

É interessante essa noção do parlamentarismo, associada comumente ao

parlamentarismo britânico, de que o rei reina mas não governa. Na verdade, essa

frase é de Alphonso Tier, um francês, se não me engano, o primeiro Presidente da

terceira república francesa. Essa é a fórmula dele, que se aplica muito mais à

Inglaterra, à Grã-Bretanha do que propriamente à França e a outros países.

O que impressiona muito nas audiências, sobretudo as plateias mais jovens, é essa

questão do voto censitário. Perguntam: “Professor, que história é essa de as pessoas

terem que ser proprietárias, terem que deter alguma renda para poderem votar e para

poderem ser votadas?”. Isso pode não fazer sentido hoje, mas fazia todo sentido

àquela época. O objetivo dos parlamentos não era estabelecer um contraponto ao

absolutismo monárquico, tanto na sua vertente cooptadora quanto na sua vertente

coercitiva? Só quem tinha renda tinha um mínimo de independência para fazer isso.
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Com a Revolução Industrial, à medida que outras classes sociais vão entrando na

espiral de prosperidade, também elas passam a ter algo a perder, “vis-à-vis” um

governo arbitrário, elas podem participar. Um grande liberal francês, François Guizo,

grande operador político da chamada Monarquia de Julio, na França, que vai de 1830

a 1848, quando cobrado sobre as reformas eleitorais para baixar o censo, para baixar

a exigência de renda para votar, ele disse apenas uma frase: “Enrichissez-vous”.

Enriqueçam primeiro e venham falar comigo depois. Quer dizer, não podemos julgar o

passado em termos absolutos com os critérios do presente, o que não é uma coisa

muito honesta do ponto de vista intelectual, porque à época aquilo fazia sentido.

Nesse processo, algo importante foi a eliminação gradual dos burgos podres.

Burgos no sentido de distritos eleitorais, círculos eleitorais. Por quê? Como a

revolução industrial e urbana foi muito rápida, não se refletiu imediatamente na

composição, na origem dos parlamentares na Câmara dos Comuns. O que

acontecia? Muitas localidades que foram esvaziadas pelo êxodo rural tinham uma

sobrerrepresentação, ou seja, representação demais. Enquanto isso, Manchester,

Liverpool e Birmingham, cidades que cresceram com a Revolução Industrial, tinham

representação de menos. Uma das reformas eleitorais, além da extensão do sufrágio,

que foi a Reforma de 1832, começou a desmontar essa distorção eleitoral, que

rebatia na composição parlamentar.

Esse modelo, apesar de ser considerado um avanço da democracia, na Grã-

Bretanha, manifestou-se de formas diferentes em outros países. Minha tese de

doutoramento em ciência política foi sobre Tocqueville e Weber, dois grandes

pensadores liberais. Em uma de suas correspondências, Tocqueville dizia: “é sempre

a mesma revolução”. Depois, um “tocquevilleano” da melhor cepa, que muito admiro,

o Raymond Aron, disse: “os franceses, volta e meia, fazem uma revolução porque

são incapazes de empreender as reformas necessárias ao país”. Vejam que

interessante. Nessa dupla conceitual, dicotômica, reforma e revolução, o termo forte é

revolução, e o Aron inverte. Ele diz que os franceses, de vez em quando, precisam

fazer uma bagunça, uma revolução, porque são incapazes de realizar as reformas

necessárias ao país. Isso não está restrito apenas à França, não?

Esse modelo semipresidencialista, que, dependendo do ângulo, pode ser chamado
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semiparlamentarista, é o adotado pela França e por Portugal hoje. Do que se trata?

Parlamentarismo, porém com Chefe de Estado - Presidente da República - votado

diretamente, o que dá uma condição de legitimidade “vis-à-vis” do parlamento ao

Chefe de Estado. Não se trata de uma mera “Rainha da Inglaterra”. A primeira

experiência desse modelo, infelizmente malsucedida, ocorreu na França. Depois da

Revolução de 1848, logo depois da Constituinte, foi eleito o Presidente, que era

sobrinho de Napoleão Bonaparte, o Luís Bonaparte, e a Constituição estabelecia o

seguinte: o Presidente era eleito diretamente, mas tinha que se entender com um

gabinete formado pelas lideranças do partido ou pela coalizão majoritária de partidos

no parlamento. Na segunda vez em que se tentou isso, também deu errado. Foi na

chamada República de Weimar, que ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial até a

ascensão de Hitler. Era um Presidente com poderes importantes, não só relativos à

defesa e segurança. Ele podia também, por exemplo, dissolver o parlamento. Essa

era a figura do Presidente do Reich da República de Weimar, que também não deu

certo e acabou como sabemos. Esse modelo voltou a ser tentado. Depois da

Segunda Guerra Mundial, o Presidente Charles de Gaulle, em 1958, conseguiu

implantar esse modelo com sucesso. O De Gaulle e Michel Debret, Ministro da

Justiça, praticamente escreveram sozinhos a Constituição. O modelo parlamentar

clássico adotado pelos franceses logo após a libertação, ou seja, depois da Segunda

Guerra Mundial, provou ser um sistema com enorme instabilidade, com conflitos

paralisantes. O De Gaulle, que, por curtos períodos, logo no início, depois da

libertação, foi chefe de governo, creio que por duas vezes, retirou-se, mas havia um

movimento “mollista” durante esse tempo todo, e os políticos foram bater à sua porta,

em sua propriedade em Colombey-les-Deux-Églises, para pedir-lhe que, por favor,

aceitasse ser o Presidente da República. Ele respondeu que só aceitaria com uma

condição: “Eu escreverei a nova Constituição”. E essa Constituição, na verdade,

restabelece, à luz da experiência histórica, esse sistema - com o Presidente eleito

com uma carga própria de legitimidade, o qual tem de trabalhar ao lado de um 1º-

Ministro -, que reflete a composição de forças partidárias no parlamento. Muitas

vezes, elas não são do mesmo partido do Presidente, e ocorre o fenômeno que os

franceses denominam de “la co habitacion”, ou seja, o Presidente tem de coabitar
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com um Ministro de partido diferente, como aconteceu com o Presidente Chirac e os

socialistas no passado recente.

O que tenho de mais importante a dizer a vocês sobre a Alemanha do século XX,

antes da Segunda Guerra Mundial, é o seguinte: ocorreu o fracasso retumbante e

sangrento do sistema eleitoral baseado na representação proporcional - RP. A

fragmentação e a polarização político-ideológica, ou seja, o regime, desacreditou o

sistema e permitiu a ascensão de Hitler, com a participação eleitoral ativa de

comunistas. Via-se que esses votos eram colhidos nos distritos e nas circunscrições

eleitorais dominadas pelos comunistas, que, para apressarem a queda do regime,

votaram nele, e ocorreu um colapso, provocado, em grande medida, pelo regime da

representação proporcional.

Isso é do conhecimento geral, ou seja, regimes eleitorais majoritários e regimes

eleitorais proporcionais estão voltados para duas diferentes preocupações. No caso

da representação proporcional, a preocupação chave é permitir que o parlamento, o

sistema político, caso o tenhamos, reflita, espelhe, com a maior fidelidade possível,

se não todas, pelo menos as principais correntes de opinião e grupos de interesse da

sociedade. A representação proporcional está preocupada fundamentalmente com a

representatividade.

O sistema majoritário está preocupado com o que denominamos governabilidade,

ou seja, em como criar maiorias sólidas para governar. A tendência do sistema de

representação proporcional, que tem vários tipos e subtipos, em razão das

particularidades locais, é sempre multiplicar o número de partidos representados, ao

passo que, no sistema majoritário, sobretudo na versão clássica do voto distrital puro,

que há na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e no Canadá, a tendência é - digo

tendência, pois não é sempre que isso ocorre - o processo se fechar em torno de dois

grandes partidos, com poucas chances para os outros, a não ser, como no caso do

Canadá, que haja um bolsão étnico, uma corrente política importante e muito

concentrada, como no Quebec, que permitiu, mesmo com um sistema de voto distrital

puro, o surgimento de um terceiro partido.

Não sei se tive a boa ideia de recomendar o livro que está na transparência, de

Ferdinand Hermens, “Democracia ou anarquia: estudo sobre o sistema proporcional”.
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É o caso da Alemanha. O livro acaba sendo um libelo contra o sistema eleitoral de

representação proporcional, que, na visão de Hermens, foi o causador da debacle da

República, com a ascensão do nazismo. Os alemães, depois da guerra, introduzem

um sistema de voto semimajoritário, que é aquilo que popularmente chamamos de

distrital misto, em que o eleitor elege nominalmente um candidato e, ao mesmo

tempo, vota num partido. Esse partido, então, mediante um sistema de lista fechada,

já predefiniu na sua convenção quem é que se beneficiará, em ordem de preferência,

dos votos que chegarão primeiro. O Parlamento federal alemão é dividido entre

Deputados eleitos nominalmente e Deputados indicados pela lista partidária.

Nas minhas palestras para empresários, estudantes, sindicatos e outros grupos

variados da sociedade, quando falo sobre a reforma política, perguntam-me o que é a

lista fechada. Quando explico às pessoas, elas ficam com muita raiva e dizem:

“Então, nem o Deputado poderemos escolher”. Eu penso: “Nossa, e vocês escolhem

tão bem!”. Dizem que não querem essa lista fechada. Dado o forte caráter

personalista da política brasileira, isso dificilmente pegaria. É uma pena, porque

parece que o voto distrital puro, que é o da minha preferência pessoal, está reservado

a um número relativamente pequeno de países culturalmente mais homogêneos,

geralmente de cultura anglo-saxã. O fato é que, infelizmente, a tentativa de previsão

constante no livro de Hermens não deu certo depois da Segunda Guerra Mundial,

porque alguns países alcançaram um relativo grau de estabilidade política, de

representatividade e de popularidade, adotando diferentes formas de representação

proporcional.

Quando ligamos a TV a cabo em Portugal ou na Espanha, vemos os políticos

soltando fogo pelas narinas, xingando-se, cobrando veementemente coisas que um

fez e que o outro não fez. Demorei muito tempo para perceber que, muitas vezes,

aquilo é cobertura jornalística de convenções partidárias, são companheiros com ou

contra outros companheiros. Isso quer dizer que ali, pelo menos, a lista fechada

proporcionou uma grande vitalização ou revitalização da vida partidária da

democracia interna do partido. Nós não dizemos sempre que isso é importante? A

lista fechada permite isso. É claro que, no começo, é provável que ela espelhe mais

as preferências das cúpulas caciquistas e oligárquicas que ainda temos em muitos
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Estados e em muitos partidos. Imaginem um falecido ACM ou um Sarney, no

Maranhão, nos tempos áureos do “sarneysismo”. É claro que a lista seria sempre

composta pelos preferidos, pelos queridinhos, pelos favoritos dos oligarcas.

Como a democracia é competição, se esses oligarcas falham em apresentar

sistematicamente Deputados ou candidatos bons de voto, isso pode levar, com o

tempo, a uma rebelião das bases também, querendo se descartar daquela liderança,

porque ela os está fazendo perder a eleição e precisam ganhá-la.

O “trade off” é a compensação pela compensação. O voto distrital majoritário serve

para a governabilidade. A representação proporcional serve para a

representatividade. A propósito, costumo dizer que o nosso regime eleitoral é

representativo demais, e não de menos. Digo isso porque em muitas Casas

Legislativas, a começar pelo Congresso Nacional de Brasília, e também pela nossa

melancólica Câmara Legislativa do Distrito Federal, há representantes do

narcotráfico, do crime organizado, das milícias. Essas pessoas, para mim, tinham de

estar na cadeia, e não na cadeira parlamentar legislativa. Desse ponto de vista, o

nosso regime tem alguma coisa errada, porque é representativo até demais. Aí,

historio o caso português, depois brasileiro. Comungo com a tese do Antônio Paim de

que a República foi uma infeliz ruptura num processo de gradual amadurecimento,

que já se estava tendo, de consolidação de um regime realmente representativo no

Brasil. É só lembrar que muitos dos republicanos eram positivistas. E os positivistas

consideravam - os discípulos de Augusto Comte - o Parlamento como uma triste

herança de uma era ultrapassada, chamada era metafísica. Na lei dos três estágios

do Comte, a humanidade evoluiria de uma etapa religiosa mágica para uma etapa

metafísica ou filosófica, até chegar à etapa positiva ou científica. E, pela ótica dos

discípulos de Comte, do Parlamento se dizia que era uma instituição do passado.

O Rio Grande Sul foi um laboratório para essas idéias positivistas

antiparlamentares. Eles tinham uma Constituição própria, bem diferente daquela

forma das Constituições Estaduais que se fizeram depois da Constituição de 1891,

logo em seguida. E a Constituição do Rio Grande do Sul estabelecia o seguinte: não

se tinha Poder Legislativo ou não se tinha ele num nível parelho, equivalente ao do

Executivo estadual. O Presidente do Estado, como se dizia à época - na verdade,
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Governador -, ele e sua assessoria formulavam os projetos de lei, que eram

posteriormente distribuídos, ou seja, corriam por todos os Municípios, eram

apresentados às Câmaras Municipais, eram feitas as emendas que, ao chegarem de

novo ao Palácio Piratini, eram acatadas ou não por Júlio de Castilhos, por Borges de

Medeiros. Foi o que tivemos de mais próximo a uma ditadura antiparlamentar

positivista.

Repetindo, a República interrompeu um processo lento de sedimentação dos

partidos e de enraizamento desses partidos nas suas diferentes bases sociais. E foi

uma pena. Por isso culpo a República por tantos descaminhos na história

subsequente do Brasil.

Bem, os militares de 1964 - muitos deles ainda egressos do movimento tenentista,

uma grande ala conservadora do tenentismo das décadas de 20 e 30, também muito

influenciados pelo positivismo, que era forte no Exército - não podemos dizer que

deram contribuições valiosas ao fortalecimento do sistema representativo no Brasil.

Criam também naquele curto período de 19, 20 anos, entre a Constituição de 1946 e

o golpe de 1964, aquilo que a saudosa falecida Maria do Carmo Campello de Souza,

professora da USP, chamou de um realinhamento do sistema partidário com as suas

bases sociais, quer dizer, o PTB representava, cada vez mais, o operariado urbano; a

UDN representava, cada vez mais, as classes médias, e o PSD representava, cada

vez mais, as suas origens oligárquicas morais.

Então, como a representação política é a representação de interesses, era muito

bom que isso acontecesse. O que aconteceu quando os militares subiram ao poder?

Em menos de dois anos, esse sistema partidário foi derrubado e arquivado,

substituído por um bipartidarismo artificial. Pela chamada Lei de Duverger, de

Maurice Duverger, grande cientista político do século passado, francês, o sistema

partidário tende a ser reflexo do sistema eleitoral. Ou seja, voto majoritário distrital

puro, por exemplo, poucos partidos - dois; sistema representativo moderado, um

número maior de partidos; por exemplo, sistema semimajoritário, como o alemão, três

ou quarto partidos no máximo; sistema proporcional, um número bem maior de

partidos com aquelas variantes internas dentro de representação proporcional, que

variam de país para país. Criaram um bipartidarismo de camisa de força sem lastro
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no sistema eleitoral, porque o bipartidarismo funciona quando é uma função - no

sentido matemático da palavra “função” - do sistema eleitoral. Então, se existia o

sistema representativo, Arena 1, Arena 2, Arena 3 - as pessoas mais velhas devem

se lembrar disso - e bipartidarismo, as coisas não casavam, não dava liga o sistema

eleitoral com o sistema partidário.

No Brasil, se tomarmos um século ou mais de história brasileira, um grande avanço

democrático é seguramente o aumento do eleitorado. Hoje, depois da Índia e dos

Estados Unidos, talvez sejamos a 3ª ou 4ª maior democracia em termos

populacionais. Vejam como pouca gente votava nas eleições presidenciais até 1930:

menos de 10% da população. Era muito pouca gente. Isso foi se alargando,

sobretudo num ritmo cada vez mais acelerado a partir da queda do Estado Novo, na

segunda metade do fim da Segunda Guerra Mundial e na segunda metade do século

passado. Temos as reformas políticas, que acompanhamos de perto em Brasília.

Sempre digo para meus alunos: se fôssemos antropólogos, os políticos seriam os

nossos índios. Então, vocês têm obrigação de conhecer de perto - vocês têm essa

vantagem locacional que muitos não aproveitam - os atores do sistema político e as

elites políticas dentro dessa classe política também. Temos de aproveitar essa

oportunidade. E observando de perto a cena política em Brasília, o que vemos? Que

essas reformas políticas - não digo que elas ficam paradas o tempo todo - avançam

muito pouco, e por uma simples razão, de que podemos não gostar, mas temos de

compreender: a classe política, os políticos profissionais têm total liberdade para

regular a própria profissão. Quero dizer que não há nenhuma carga semântica na

expressão político profissional, porque democracia moderna é regime de políticos

profissionais, é profissão muito absorvente e exigente, e os políticos têm de se

profissionalizar mesmo. Ao contrário de outras categorias da sociedade, por exemplo,

a dos médicos ou a dos engenheiros, que tem até certo ponto restrição legal para

regular suas respectivas profissões, o político tem total liberdade. A classe política é a

categoria profissional que mais tem liberdade de regulamentar a própria profissão, as

regras do jogo profissional, da competição político-partidário-eleitoral.

Vamos aqui nos colocar no lugar dos políticos. O Paulo Kramer vai à “Globo News”

e diz um monte de besteiras, entre elas, que o nosso sistema político é falho. Com
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todas as falhas, nesse sistema, eu me elejo e às vezes até me reelejo. Uma mudança

radical é um salto no escuro. Isso é só para lembrarmos quão difícil é fazer reforma

política, dada a variedade, a multiplicidade de interesses políticos e partidários em

jogo. Por isso nos exasperamos. Desisti de acompanhar minuciosamente, dia a dia, a

reforma política por causa disso. Sou a favor do voto distrital puro; sou

parlamentarista, sou monarquista. Isso nunca vai acontecer no Brasil. Então, tchau.

Vou estudar Tocqueville, vou estudar Max Weber, vou estudar Benjamin Constant,

vou estudar meus liberais queridos, porque realmente exaspera quem acompanha,

mas é preciso compreender por que muda tão pouco, menos do que muita gente

gostaria. Quando muda? Hipoteticamente, muda quando a opinião pública, amparada

na mídia, entra em cena para tornar essas demandas crescentemente insuportáveis,

incontornáveis pela classe política. Mas, como nosso próprio sistema eleitoral produz

fragmentação e como a sociedade brasileira é muito desigual, infelizmente, essa

mobilização por uma reforma política dificilmente passará de faixas relativamente

pequenas da opinião pública e da sociedade civil. Então, não há reforma política.

Essas são características dos vários projetos de reforma política: cláusula de

barreira ou de desempenho, que estabelece um mínimo de votos válidos para o

partido conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados; a lei dos partidos

políticos, que vigora com emendas até hoje. No que diz respeito à questão do

financiamento público de campanha, infelizmente, em muitos corpos legislativos, a

tendência tem sido estatizar a função de cabo eleitoral, o “cara” virar assessor,

ocupar cargo de confiança no gabinete. Essas assessorias indicadas pelo critério da

confiança não param de crescer porque os políticos descobriram que essa é uma

maneira muito conveniente de estatizar, de passar para o Tesouro o encargo de

manter seus cabos eleitorais entre as eleições. Bom, já estatizaram a função de cabo

eleitoral. Esse financiamento público nessa mentalidade, nessa cultura política, vai

ser uma beleza. Reconheço que o financiamento público é útil, por exemplo, para

pessoas que têm uma expressão comunitária valiosa, importante, mas não dispõem

de meios para pagar agência de publicidade, marqueteiro, cineasta e por aí vai. Dá

uma chance a ele de concorrer. Melhora um pouco suas condições de largada. Mas

essa é outra barreira, e seu lado mais forte é a opinião pública. Os próprios políticos,
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quando estão em Brasília concedendo entrevista para o “Correio Brasiliense”, para “O

Globo”, afirmam que são favoráveis ao financiamento público de campanha, para

acabar com o caixa dois, com a corrupção etc. Mas quem tem coragem de defender

isso frente a frente com o povão, que pensa: “Mais dinheiro para esses ‘caras’? Não,

é demais”.

Tive a grata oportunidade - essa foi uma das melhores coisas que aconteceram na

minha vida e, por isso, sou muito grato - de trabalhar durante 11 anos com o Senador

Jefferson Péres, do Amazonas, grande figura política brasileira, de quem muitos de

vocês devem lembrar-se. Dizia para ele: “Senador, o senhor é um político talhado

para defender essas coisas impopulares, como o controle da natalidade, em

lançamento público de campanha, porque as pessoas veem legitimidade na sua

pessoa, sabem que não existe nenhuma agenda oculta por trás disso”. O Senador

Jefferson Péres também era a favor não da legalização pura e simples do consumo

de drogas, mas da abertura de um debate amplo, e não hipócrita, sobre a

possibilidade de legalização das drogas, levando-se em conta que, não só no Brasil,

mas também em todo o mundo, o modelo baseado exclusiva ou principalmente na

repressão não funcionou. O narcotráfico está aí. É muito simples: havendo demanda,

haverá sempre oferta.

Para terminar, cito o pensamento de outro liberal americano, James Madison, um

dos pais e fundadores da República americana, da Constituição americana. O artigo

federalista nº 10 propõe a criação de uma república nova, que a Constituição

americana de 1776 a 1787 criou. Em geral, quando se discutia república até o final do

século XVIII, o que se tinha em mente eram aquelas repúblicas da antiguidade, da

democracia ateniense, da república romana; havia toda uma linha de pensamento e

de argumentação. O exemplo mais brilhante é Montesquieu, que dizia que, se o

território é grande, se a população é grande, a república dificilmente irá funcionar. O

republicanismo é uma qualidade que se cultiva ao sabor das interações face a face,

em que se estabelece a confiança entre os atores políticos. Porém, fora isso, não

existe. Essa foi a sacada genial dos federalistas americanos, ou seja: “Vamos

construir uma república, mas uma república nova; vamos construir uma república num

país grande”. O país a que se referiram na época era menos da totalidade da
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extensão da costa leste americana. Mas, em comparação com a maioria dos países

europeus da época, era um país muito grande. Esse foi o desafio que conseguiram

vencer: como criar uma república naquelas condições. Para isso, duas coisas são

necessárias: primeiro, é preciso estabelecer um regime representativo.

Benjamin Constant, em outra obra muito famosa, “A liberdade dos antigos

comparada à liberdade dos modernos”, que nasceu de uma conferência que ministrou

no Ateneu de Paris, em 1819, disse o seguinte: na antiguidade clássica, na Grécia

Antiga, principalmente em Atenas, liberdade antiga se confundia com participação. O

homem livre era aquele que podia participar; o escravo, a mulher e o estrangeiro não

podiam participar; mas todos os cidadãos, independentemente da sua riqueza, da sua

pobreza, da sua renda, participavam diretamente. É claro que havia algumas

estruturas representativas embrionárias para assessorar o corpo político e - digamos

assim - dar execução ao que antes havia sido deliberado na Assembleia. Mas,

basicamente, era uma democracia direta. Segundo Benjamin Constant, com o

aumento da população e com a extensão maior nos estados nacionais, isso se tornou

impossível porque levou a um aprofundamento do sistema de divisão social do

trabalho. É por isso que hoje, na democracia representativa, precisamos ter político

profissional, do mesmo jeito que precisamos ter carpinteiro e médico profissionais.

Marx tem uma frase muito engraçadinha sobre a ideologia alemã, a qual diz o

seguinte: “Sonho com uma sociedade em que eu possa pescar de manhã, pastorear

o gado à tarde e fazer crítica literária à noite”. Aí, Paulo Kramer acrescenta: “Eu é que

não queria ser tratado por um neurologista dessa sociedade”.

O sistema de liberdade moderna é a liberdade de não fazermos política se não

quisermos. Estamos voltados para as nossas ocupações privadas, profissionais,

familiares etc. Para que as decisões coletivas continuem sendo tomadas, é preciso

eleger representantes. Essa foi a primeira grande “sacação” dos federalistas

americanos, ou seja, uma república baseada não em uma democracia direta, mas em

uma democracia representativa.

A segunda grande inovação é um sistema constitucional que fatiou tão intensa e

minuciosamente os diferentes interesses daquela República, daquela sociedade que

o risco de absolutismo se reduziu significativamente. Existe, então, uma divisão entre
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os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, uma divisão entre os níveis de

governo, União, Estados e Municípios e até entidades submunicipais, muitas e

diferenciadas, que existem nos Estados Unidos. Além disso, existe a própria

diversificação da divisão do trabalho. Tudo isso levou a um fatiamento de interesses,

de forma que nenhum interesse tivesse facilidade para sobrepor-se e esmagar os

demais.

O francês Bernard Manin, em sua obra “Princípios do governo representativo”, faz

um histórico muito bom. Esse é um livro que recomendo aos senhores. Ele fala sobre

a democracia de audiência. A democracia representativa estaria correndo, nos dias

de hoje, o risco de ser substituída por uma democracia de audiência porque os

partidos, tradicionais intermediadores, na verdade corretores do voto popular para

elegerem os políticos, estão cada vez mais ultrapassados - passa-se por cima deles -

pelas estratégias de mídias eletrônicas, que estabelecem, até mesmo em países

tradicionalmente parlamentaristas, uma verdadeira presidencialização das eleições,

como vimos em casos relativamente recentes envolvendo a Margaret Thatcher e o

Tony Blair. É um regime parlamentarista, mas o candidato a Primeiro-Ministro se

dirige, graças à mídia, diretamente ao povo. Isso tem consequências sobre o sistema

partidário, que é um pilar muito importante do sistema representativo.

Mais uma vez, ao invés de concluir fechando, concluo abrindo: diante disso, como

nos colocamos? Vamos discutir. Muito obrigado.

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

Palavras do Sr. Cícero Romão Resende de Araújo

Bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas Paulo Kramer e Cláudia Feres,

com quem tenho a satisfação de compartilhar esta Mesa. Cumprimento a Assembleia

Legislativa, na pessoa de seu Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho.

É uma satisfação e uma alegria participar desta atividade de reflexão promovida por

esta Casa. É a primeira vez que venho aqui. Agradeço o convite da Assembleia,

especialmente da Escola do Legislativo. Fiquei positivamente impressionado pela

preocupação desta Assembleia, do seu corpo técnico-administrativo por fazer esta

discussão, porque não é algo muito frequente. Não encontramos isso de forma tão

sistemática. A Patrícia, que fez o contato comigo, deu-me a oportunidade de ver
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alguns materiais que a Assembleia produziu, especialmente a Escola do Legislativo.

Pude ver suas publicações e seu “site”. Então, com muita satisfação, faço este

diálogo com vocês. Espero que possa continuá-lo posteriormente. Havia alertado à

Patrícia, que me apresentou o título da discussão de hoje, que seria importante

checar nossas expectativas a respeito deste debate, porque não sou estudioso de

Legislativos Estaduais, não sou pesquisador que se concentra no estudo do Poder

Legislativo. Há alguns anos, dedico-me ao estudo do conceito de representação

política. Alertei-a de que minha contribuição hoje seria mais de natureza teórica,

abstrata. Apesar de mais abstrata, eventualmente essa abordagem pode encaixar-se,

de alguma forma, no espírito dos trabalhos de hoje. Como a resposta da Patrícia foi

positiva, orientarei a minha exposição nesse sentido. Pretendo tentar ser breve, para

que, depois, possamos ter espaço para o debate. Vou fazer alusão a algumas coisas,

mas, posteriormente, poderemos dissecá-las um pouco mais. Apesar de a minha

intervenção ser um pouco mais teórica, no final procurarei fazer uma alusão à

experiência brasileira recente, porque sei que o Brasil e sua diversidade política

regional acaba sendo a questão de maior interesse prático.

Posto isso, gostaria de registrar que existe uma imensa literatura acadêmica

aflorando, nos últimos anos, sobre a chamada crise da representação política, como

livros, artigos, teses, dissertações, seminários nacionais e internacionais. Já existem

publicações acadêmicas no Brasil, um material relativamente amplo. Tomei a

iniciativa de trazer um material para deixar com vocês, por exemplo, a edição da

revista “Lua Nova”, que é de um centro de estudos políticos de São Paulo. Editei essa

revista há tempos, mas deixei de sê-lo hoje. Ela traz um dossiê sobre o futuro da

representação política. Há outras publicações a respeito que talvez sejam de

interesse dos colegas da Assembleia, bem como dos Deputados.

Quando digo crise da representação política, não estou referindo-me propriamente

a um fato incontestável. Dizemos que é fato incontestável, por exemplo, que o

homem chegou à Lua em 1969 ou que houve um terremoto no Haiti no mês passado.

A crise da representação não é um fato incontestável como o são os fatos da

natureza. Há uma discussão na literatura sobre a existência de uma crise da

representação política ou não. Porém, esse é um tema da agenda, e o interessante
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nesse debate é menos até reconhecer o fato, mas perceber que acabou criando a

oportunidade de haver uma espécie de revisão do conceito de representação. Por

isso é um conceito muito complexo. O debate sobre a crise da representação acabou

levando muitas pessoas, especialmente as que têm inclinação mais teórica, a

indagar: afinal, o que é representação política? Quando falamos de representação,

estamos nos referindo a quê? O que é, para que ela serve? Qual é a sua

necessidade? Qual é o seu propósito? Por que se diz que as democracias modernas

são representativas? Por que se diz que o instituto da eleição e da representação são

termos indissociavelmente ligados? De que forma a ideia de representação se liga à

ideia de partido, de parlamento? E por aí vai. O interessante é que a discussão do

conceito de representação aparece e desaparece, depois volta a aparecer. E não é a

primeira vez, na história do conceito, que a discussão da crise da representação

aparece: houve uma discussão famosa no início do século XX, um debate

especialmente europeu, que encontra muita força teórica na Alemanha. O debate

registra justamente que há uma crise da representação política. Essa discussão do

início do século XX foi também uma oportunidade muito grande de se fazer a

recapitulação do conceito de representação: o que é, para que serve, qual a relação

disso com o parlamento, etc. Isso é um pouco o que está acontecendo hoje. Parte

dessa literatura, até por conta do conhecimento da história do debate sobre o

conceito, diz que, na verdade, não se trata de falar de crise da representação em si,

mas de crise de uma forma que predominou, assim como outras formas de

representação política predominaram em outros momentos da história do governo

representativo.

O Prof. Paulo Kramer mencionou um livro muito interessante do Bernard Manin

sobre os princípios do governo representativo, em que ele acentua muito bem como a

ideia de governo representativo é anterior ao advento dos regimes democráticos.

Existe uma experiência pré-democrática do governo representativo. O interessante é

que, na experiência prévia, pré-democrática do governo representativo, a forma

partido, no sentido moderno que o termo “partido” tem, não existia. A primeira grande

crise da experiência do governo representativo é justamente quando surge a forma

partido. Aliás, ela surge por fora do parlamento.



____________________________________________________________________________
688

Falarei um pouco mais sobre o parlamento porque vale a pena lembrar, como o

Prof. Paulo Kramer já disse, que o parlamento é uma instituição anterior até mesmo à

ideia de governo representativo. Uma das coisas que mais surpreende o estudioso da

política moderna é a capacidade que o parlamento teve de sobreviver às muitas e

profundas transformações políticas de séculos. Nessa literatura sobre crise da

representação política, quando se diz que não é a representação em si, mas a forma

que prevaleceu no século XX, fala-se exatamente da crise da forma partido. Quando

se fala em crise da representação política, fala-se não exatamente da representação

em si, mas da forma que a representação, durante o advento da experiência

democrática ao longo do século XX, foi predominante, que é a forma partido. Quem

discute isso diz: se a forma partido está em declínio, em que direção está indo a

representação política se a ideia e a prática da representação política for inescapável

no Estado Democrático Moderno? Embora a ideia da prática da representação

política possa ser inescapável no Estado Democrático Moderno, não

necessariamente a forma partido o será.

Há muitas coisas que poderia recuperar sobre essa retomada teórica da discussão

do conceito de representação, mas não conseguirei fazer isso. A minha estratégia

será condensar tudo numa questão específica, o que irá ajudar a balizar a nossa

discussão. Farei uma simplificação porque minha intenção é ajudar a estabelecer

alguns parâmetros para uma reflexão e essas balizas poderão ser insuficientes para

responder a todas as angústias do futuro da representação.

O ponto que quero destacar, que aparece nessa literatura, é que a ideia da

representação possui uma dualidade constitutiva. O Prof. Paulo Kramer também fez

uma alusão ao que estou chamando de dualidade constitutiva. Vou tentar conceituá-

la da seguinte maneira: a representação política é ao mesmo tempo representação

perante o poder e representação do poder. Ela tem essa dualidade. Alguns traduzem

essa ideia de que a representação é, ao mesmo tempo, perante o poder e do poder,

dizendo que a representação tem a dupla função da representatividade e da

governabilidade. É uma maneira de falar dessa dualidade. Espera-se da

representação um exercício combinado dessas duas dimensões, mas não estão

fadadas a harmonizar-se entre si. Ou seja, embora se espere que a representação
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seja perante o poder e também do poder, não está determinado que, quando se

exerce a representação perante o poder, se conseguirá combinar a representação do

poder; que quando se exerce a qualidade da representatividade ou a função da

representatividade, se conseguirá também exercer a função da governabilidade. Daí

pode-se dizer que essa dualidade constitutiva pode aparecer como um dilema.

Dilema quer dizer não apenas representação perante o poder e do poder, mas

representação perante o poder ou do poder. O dilema é uma espécie de decorrência

possível, não inevitável, dessa dualidade. Quando digo dualidade constitutiva, quero

contrapor isso a uma dualidade circunstancial, eventual. Constitutiva quer dizer que

está entranhada no conceito de representação política essa ambivalência. E, quando

se pensa em representação e se transforma isso na prática, não há como escapar de

se deparar com essa ambivalência.

Muitos tentam entender a questão da crise da representação como uma espécie de

manifestação aguda e, às vezes, patológica dessa dualidade intrínseca à atividade da

representação política. Ela também aparece em outros termos. Por exemplo, na

literatura encontraremos a dualidade perante o poder e do poder, na forma da tensão

entre representar as partes e representar o todo.

Como está exposto escancaradamente no parágrafo citado pelo Prof. Paulo

Kramer, do Benjamin Constant, um dos grandes teóricos do governo representativo,

que se espera que, de alguma forma, a representação das partes se recombine e se

transforme em representação do todo. Mais uma vez, na prática da representação, a

representação das partes não está fadada a se metamorfosear na representação do

todo. Isso significa que há possibilidade de dilema entre representar as partes e

representar o todo. Dizendo graficamente, a soma das partes não está fadada a ser

igual ao todo, podendo ser menos ou mais que o todo.

Outra maneira: a ideia de que para a representação ser consistente, do ponto de

vista conceitual, a relação entre o representante e o representado deve ter dupla

natureza. Primeiro, o representante tem de ser sensível aos interesses e às

demandas do representado, mas, ao mesmo tempo, o representante tem de ter

autonomia parcial em relação ao representado. O representante tem de ter nexo com

o representado, mas, ao mesmo tempo, para ser representante, tem de criar distância
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com o representado. Se o representante é uma espécie de espelho pura e

simplesmente do representado ou uma expressão puramente mimética do

representado, ele não representa. Ao mesmo tempo, se ele se distancia a tal ponto

de quebrar o nexo com o representado, também não representará. Há um jogo que

não está fadado a se harmonizar. O representante tem de ser responsivo ao

representado e, ao mesmo tempo, tem de ter autonomia em relação ao representado.

Ora, quando dizemos isso, estamos falando que o representante tem de ser

controlado pelo representado, mas, ao mesmo tempo, a sua autonomia inscreve na

ação do representante a possibilidade do descontrole. Isso não é simplesmente

desvio da representação, mas constitutivo dela. Há possibilidade do descontrole

exatamente porque, para representar, o representante tem de criar uma distância em

relação ao representado. Representar implica o risco da desconexão e do descontrole

na relação entre o representante e o representado. Se considerarmos que a

representação política é inescapável no Estado Democrático Moderno - considero

que sim, mas a argumentação em relação a isso é um pouco complexa, depois

podemos discutir -, o risco, a possibilidade da desconexão e do descontrole está

colocada na agenda da representação. É interessante estabelecermos isso como

baliza, não a única, para nossa reflexão aqui.

O segundo ponto a que gostaria de me referir diz respeito especificamente ao

parlamento. Havia dito a vocês, suprimindo os historiadores da política moderna,

sobre a capacidade que o parlamento teve e tem de sobreviver às enormes

transformações políticas; a sua capacidade em se adaptar, aos trancos e barrancos

muitas vezes, a essas transformações. Estou dizendo isso porque o parlamento é

uma instituição de origem europeia, medieval e feudal e, ao mesmo tempo,

sobreviveu às suas origens. E não é só isso: sobreviveu ao antigo regime, à primeira

forma de governo representativo, que o Manin chama de forma governo parlamentar.

Apesar de o Manin caracterizar que a primeira experiência, a primeira era de governo

representativo é chamada de governo parlamentar, o parlamento sobreviveu a essa

primeira era e à transformação do governo representativo. Depois, se adaptou ao

advento da experiência democrática, embora muitos teóricos da soberania popular - o

mais famoso é Jean-Jacques Rousseau - não necessariamente inscreviam na
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moldura ideal da instituição da soberania popular a ideia do parlamento. Rousseau,

por exemplo, tinha muita prevenção porque, evidentemente correto do ponto de vista

histórico, considerava o parlamento uma sobrevivência feudal; considerava que uma

sociedade que vivesse sob a ideia da soberania popular não poderia admitir essa

instituição, essa excrescência feudal dentro da prática da soberania popular. Muitas

queixas que ele faz no “Contrato Social” à ideia de representação não são

exatamente uma queixa à representação em geral, mas à representação política

porque ele a via muito associada ao parlamento.

Como a ideia de soberania popular para ele implicava superação definitiva da

sociedade civil, isso passava em sua cabeça pela superação do parlamento. Mas o

fato é que, mesmo com o advento do ideal de soberania popular, o parlamento soube

adaptar-se; soube, por exemplo, incorporar na sua prática de representação uma

saturação popular, com a ideia de ampliar a representação de uma pequena camada

da sociedade para o conjunto das camadas sociais por meio do sufrágio universal. O

parlamento, nessa transformação do antigo regime para o governo representativo,

soube assimilar a ideia de que precisava saturar-se popularmente por dentro, por

meio da ampliação do direito de representação, do direito de ser representado e de

representar. Posteriormente, ele também acabou assimilando, de uma forma que não

é inteiramente pacífica, a forma partido dentro de si, apesar do fato de, no sentido

moderno do termo, principalmente na Europa, onde ele surgiu primeiramente, a forma

partido não ter surgido dentro do parlamento. O partido, em sua origem, é uma

instituição derivada da chamada sociedade civil. Depois, especialmente com a

assimilação da saturação popular, o parlamento assimilou a forma partido. Isso

gerará a primeira crise do governo representativo.

A ideia de que o parlamento seria uma espécie de palco da prática da discussão e

da deliberação é típica da primeira forma de governo representativo, o governo

parlamentar, ou seja, o parlamento seria o local da deliberação, que aqui tem um

conceito muito específico e é relativo à possibilidade de os agentes deliberativos

transformarem suas preferências iniciais por meio da discussão. Ora, quando a forma

partido se imiscui dentro do parlamento, a prática da deliberação se desloca, ou seja,

o parlamento - à exceção de alguns, como o americano, que, mesmo assim, foi
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afetado - será diminuído muito fortemente em sua dimensão deliberativa, pois, na

medida em que os Deputados pertencem ao partido e têm de ser agentes de partido,

sua capacidade de mudar suas preferências iniciais lá dentro diminui muito, pois isso

pode implicar uma traição de seu vínculo com o partido. Isso significa que, no

momento em que assimila a forma partido, o parlamento tem que sacrificar sua

qualidade de agência deliberativa. É interessante que, ao mesmo tempo em que

sacrifica sua qualidade de instância deliberativa, cada vez mais vai sendo

reconhecida a ideia de que está cedendo um dos Poderes constitucionais, e não um

Poder constitucional qualquer, mas aquele que é considerado, em várias teorias de

soberania popular, como o principal: a função legislativa.

É interessante que, na sua origem medieval, e mesmo depois, o parlamento não

era identificado como Poder Legislativo. Essa ideia é uma evolução muito posterior.

Dentro da história do governo representativo, é uma ideia relativamente recente

considerar Poder Legislativo quando falamos de parlamento. Estou falando de algo

relativamente recente na experiência secular do governo representativo, mas que se

tornou tão lugar-comum que se incorporou à linguagem ordinária. Quando falamos de

parlamento, falamos de Poder Legislativo, como se as duas coisas fossem idênticas.

Aqui abro um parêntese: na verdade, descontado o que acabei de dizer da

incorporação disso na linguagem, na crença comum da nossa sociedade, do ponto de

vista conceitual, parece-me muito dogmático ou muito rígido dizer que parlamento é

idêntico a Poder Legislativo. Nos primeiros grandes debates constitucionais

modernos, que serão uma espécie de modelo do que se pensa contemporaneamente

sobre Constituição, houve uma discussão muito grande a respeito da idéia da

especialização das funções constitucionais. Quando dizemos que existe Poder

Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, a forma doutrinária de apresentar

isso é a seguinte: existe um conjunto de instituições que se especializa em uma

função; outro conjunto de instituições que se especializa em outra função, e assim por

diante. Essa é a ideia canônica da doutrina da separação de Poderes, da divisão de

Poderes constitucionais.

Sabemos que, desde a primeira experiência de constitucionalismo moderno, que é

a experiência da república norte-americana, houve um debate a respeito disso: se a
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elite política que dirigiu a Revolução da Independência nos Estados Unidos se dividiu

em relação a esse problema. Predominou uma tese diferente da especialização das

funções constitucionais em cada departamento, em cada poder constitucional;

predominou a tese que os americanos chamam de “checks and balances”, ou seja, os

poderes constitucionais devem ser separados, mas as funções constitucionais,

misturadas. Houve um debate a respeito disso. Os artigos federalistas a que o Prof.

Paulo Kramer se refere em sua exposição são uma expressão daquele debate, a

expressão do lado vitorioso daquele debate. Houve oposições muito fortes às teses

que estão naqueles artigos, e uma delas é exatamente a ideia que o Madison e o

Hamilton especialmente defendiam e que acabou prevalecendo na Constituição

americana: as funções constitucionais não devem ser especializadas em cada

departamento do poder constitucional, mas misturadas. E misturadas de uma maneira

que, apesar de dizermos que o Congresso é o Poder Legislativo, na verdade o

Congresso não é uma instituição que está rigorosamente especializada na função

legislativa, pois compartilha com outros Poderes a função legislativa, assim como a

Presidência da República compartilhava com outros Poderes a função executiva. O

Judiciário, com a inovação que os norte-americanos introduziram, com a ideia de que

ele deveria ser um poder constitucional, também não pode especializar-se somente

na função judicial. O que eles fizeram? Transformaram a cúpula do Poder Judiciário

em um poder que também exerce funções legislativas. Esse Poder pode revisar e até

anular a lei que é produzida nos outros Poderes, especialmente no Congresso.

Sabemos também que é ideia norte-americana a introdução da capacidade

legislativa da Presidência, à medida que o Presidente da República pode vetar leis

aprovadas no Congresso. Além de tudo, inventaram uma forma de haver competição

de funções entre uma casa e outra, Senado e Câmara, dentro do próprio Congresso.

Se o analisarmos do ponto de vista rigorosamente conceitual, é muito difícil dizer, a

não ser por uma simplificação, que o parlamento é igual ao Poder Legislativo, que a

Presidência é igual ao Poder Executivo e que a Suprema Corte é igual ao Poder

Judiciário. Pode-se dizer que há um componente predominante em cada um desses

Poderes. É lógico que o Congresso mais legisla que exerce outras funções, e assim

por diante. O parlamento só recebeu essa atribuição de Poder Legislativo quando a
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ideia de soberania popular se consolidou, ou seja, a ideia de um Estado Democrático

se consolidou. Havia uma encarnação institucional mais clara dessa dualidade

constitutiva da representação política nas funções, por exemplo, do parlamento

medieval. Nas instituições medievais, feudais, o rei aparecia como a representação

mística do poder. Havia um componente teológico que deixou de existir ao longo do

advento da ideia de poder político secular. Na institucionalidade medieval, pode-se

falar em representação mística: o rei como vice-regente de Deus na Terra. Ele

expressava claramente a ideia de representação do poder enquanto o parlamento, à

medida que funcionasse, o que não era contínuo, encarnava mais claramente a ideia

de uma representação perante o poder. Do ponto de vista social, era uma

representação muito estreita, porque se referia a uma pequena camada da

sociedade. Que coisa interessante: à medida que o parlamento amplia o seu escopo

de representação, à medida que se satura popularmente, recebe, cada vez mais, a

atribuição de ser também representação do poder. Parece-me que aí está o cerne

dos dilemas da instituição parlamentar nas experiências democráticas modernas: o

parlamento, mais que qualquer outra representação do Estado Democrático Moderno,

encarna essa dualidade à medida que se saturou de conteúdo popular. E, ao passo

em que se saturou de conteúdo popular, esperou-se que fosse não só uma forma de

representação perante o poder, mas também uma forma de representação do poder,

ou seja, que aliasse em si a função de representatividade e de governabilidade.

Como já disse, não está fadado, desde sempre, que a função de representatividade

ou de representação das partes se reconcilie facilmente, sem tensão com a função de

governabilidade, com a função de representar o todo. Mais que qualquer outra

instituição de representação, o parlamento encarna esse esforço de juntar a

representação das partes e a representação do todo.

Quando falamos em dilema, queremos dizer que, muitas vezes, utilizando um

desses temas que apresentei aqui, a representação das partes pode estar em conflito

com a representação do todo. Às vezes, na ação do agente de representação, seja

parlamentar, seja Deputado, seja qualquer outra expressão de representação por

meio de eleição, servir a parte não se reconcilia facilmente com servir o todo, ou, ao

contrário, servir o todo não se reconcilia facilmente com servir a parte.
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Parece-me que é importante marcar isso como um elemento de reflexão. Muitos

dos teóricos e entusiastas iniciais da forma partido esperavam, no fundo, por meio do

advento e desenvolvimento dessa forma de representação, que é a agência partido,

reconciliar esses povos. O partido seria uma possibilidade de intermediação da

representação perante o poder e de representação do poder, ou da representação

das partes com a representação do todo.

O engraçado é que isso já significa que há uma tensão entre os dois e que ocorre

então um problema de mediação. Não foi fácil, no debate sobre a representação

política, para os intelectuais e pensadores políticos, assimilar a forma partido como

uma forma legítima de representação. Na esfera do governo representativo, o partido,

em primeiro lugar, aparece como um conceito, uma expressão pejorativa, associados

a uma ideia de facção, como se fosse uma espécie de agente de contribuição para a

quebra da unidade social e para o envenenamento da possibilidade de uma vida

política saudável. Com o tempo, exatamente por tomarmos consciência dessa tensão

e dualidade, a forma partido passou a ser cada vez mais aceita e legitimada do ponto

de vista intelectual e prático. Deixou de haver a associação entre facção e partido, a

ponto de, na literatura, depois da metade do século XX, começar-se a consagrar a

ideia de que sem partido as democracias não poderiam funcionar, exatamente por

essa ideia de que poderia resolver o problema da representação perante o poder e

juntar as funções de governabilidade e de representatividade.

Falamos sobre a crise da representação política como crise da forma partido como

ocorre hoje porque há uma certa intuição ou sentimento difuso de que, talvez, essa

expectativa surgida ao longo do século XX não tenha sido intrinsecamente válida. Ela

poderia ter sido válida em um determinado momento e circunstância, mas essa

expectativa passa a ser abalada, e inicia-se uma descrença de que essa forma

pudesse ser uma maneira definitiva de harmonizar essa tensão constitutiva.

Por último, gostaria de fazer apenas uma alusão, pois isso exigiria uma

recapitulação muito maior do que poderia fazer à recente experiência brasileira de

representação política, que tem relação com o processo de redemocratização do

País. O que falei sobre a experiência de representação do antigo regime aparecerá,

no Brasil, durante as experiências de poder autoritário. É interessante que a ditadura
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brasileira, diferentemente de outras ocorridas no mesmo período na América Latina,

tenha conservado a instituição do parlamento, embora de forma subalterna. E até

mesmo experimentou a ideia de partidos, por intermédio de um raciocínio muito

tecnocrático ou burocrático, com um partido de situação e outro de oposição. Quando

o regime, por um ato institucional, criou os dois partidos, esperava que o partido de

oposição fosse de oposição ao governo e não de oposição ao regime. Como os

ingleses diriam: um partido de oposição leal ao regime. O fato é que, tanto o

parlamento quanto os partidos, particularmente o partido de oposição criado pelo

próprio regime, evoluiu numa direção diferente: de instituição subserviente e

subalterna do poder autoritário passou a ser uma instituição que, cada vez mais, seria

legitimada perante a sociedade como uma instituição que contesta o regime. O

partido de oposição, que deveria ser de oposição ao governo, torna-se, cada vez

mais, um partido de oposição ao regime.

Todavia, nesse processo, tanto o parlamento quanto esse partido construíram sua

legitimidade por intermédio da ideia da representação perante o poder. A

representação como soma das partes, e não como representação do todo.

Evidentemente que não podia ser representação do todo enquanto existisse o poder

autoritário. Mas o fator de legitimação, de credenciamento social dessas instituições -

o parlamento e o partido de oposição - foi dado pelo exercício da função de

representatividade. E justamente quando essas duas agências atingem o seu apogeu

de legitimação - o que seria uma decorrência natural, mas teria um preço para essas

instituições -, passa a ser, também, representação do poder. Só que, tanto o

parlamento quanto o partido de oposição, que cresceu dentro desse parlamento, têm

sua origem de prática e de desenvolvimento de sua legitimidade como representação

perante o poder, representação como soma das partes, que, não necessariamente, é

representação do todo.

De uma certa maneira, o regime que suplanta a ditadura militar carrega consigo a

maneira como o instituto parlamento e o instituto desse partido adquiriram

legitimidade. Existe uma dinâmica do nosso regime político atual, que, de uma forma

muito mais intensa que qualquer outra experiência na América Latina e mesmo a

experiência europeia e anglo-saxã, condensa essa atenção no regime que substituiu
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o regime militar. Um dos protagonistas da conquista da redemocratização traz, dentro

de si, a prática da representação da soma das partes, e só depois, quando atinge o

seu apogeu de legitimidade - que, na minha opinião, ocorre quando é promulgada a

Constituição de 1988 -, vai exercer a função que constitutivamente tenciona a

representação, que é a função da governabilidade e de exercício da representação do

poder. Isso, na minha opinião, esse DNA que está inscrito no novo regime, que vem

de 1988 para cá, trouxe muitas coisas interessantes para a experiência democrática

contemporânea no Brasil mas, ao mesmo tempo, trouxe um preço, um problema que

ainda não está bem resolvido na prática do nosso regime atual. De forma que, se

podemos falar de crise de representação política como crise da forma partido, de uma

maneira geral no mundo, ou no mundo ocidental, no Brasil, ela tem suas

peculiaridades, e mais intensas ainda, em razão da nossa experiência histórica

recente e da maneira pela qual o Brasil transitou de um regime autoritário para um

regime democrático.

Continuei falando ainda de forma um tanto abstrata, apesar de ter tentado pousar,

na minha fala, na experiência concreta do Brasil, mas são essas ideias que gostaria

de trazer para vocês. Agradeço-lhes a atenção e espero que possamos debater um

pouco mais o assunto.

Palavras da Sra. Cláudia Feres Faria

Bom dia. Agradeço o convite para apresentar nesta Casa algumas coisas que

penso a respeito da relação entre participação e representação, e com pessoas que

me servem de referência, como o Prof. Cícero Araújo e o Prof. Paulo Kramer.

Cumprimento a todos na pessoa do Deputado Lafayette de Andrada, que está

representando o Presidente da Assembleia. Não sou uma estudiosa da

representação política. Dedico todo o meu esforço ao estudo da participação política

não eleitoral. E, como tal, toda a minha exposição aqui será iluminada e informada

por esse contexto.

É muito interessante discutir os possíveis dilemas da representação contemporânea

a partir da questão da participação, exatamente porque meu olhar está muito mais

voltado para a outra face vinculante da representação, que, para mim, é a

participação. Nesse sentido, minha exposição foi orientada de uma forma que se
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vincula à fala do Prof. Cícero Araújo, sobre a ideia de crise e qual seria essa crise.

Tenho a impressão, compartilhando de suas palavras - e não sei se estou sendo fiel -,

de que é a ideia não de crise da representação em si, mas de um olhar sobre a

representação política. E, ao requalificar essa representação política sob a luz da

própria participação cívica, também gostaria de especificar o que estou chamando de

participação. Muito mais como socióloga que como cientista política, vou olhar para

os fatos e iluminar toda a minha exposição com um estudo que é uma experiência

muito virtuosa sobre um Parlamento estadual, para cumprir um pouco o que a Patrícia

tinha sugerido a mim. A minha exposição começa exatamente com o seguinte título:

“Crise: metamorfose ou limites de uma abordagem minimalista da representação

política?”. A meu ver, o fenômeno da crise é empiricamente assentado em fenômenos

como crescentes abstenções eleitorais, credibilidade declinante dos partidos

tradicionais, distância acentuada entre povo e elite, opacidade dos mandatos, bem

como escândalos recorrentes de corrupção envolvendo tanto representantes do

Executivo quanto do Legislativo. Esses fatos, de certa maneira, dão sustentação

empírica ao argumento da crise da representação política ou pelo menos cria um

certo mal-estar em relação à mesma. Para dar conta desse mal-estar, algumas

elaborações teóricas foram recorrentemente utilizadas, e uma delas é exatamente a

argumentação elaborada por Bernard Manin, tão citado aqui hoje pelos meus dois

colegas. O Manin refere-se não ao momento da crise, mas ao argumento da

metamorfose da representação. Nesse argumento, não teríamos crise, mas mudança

de tipos de governo, dos governos representativos do tipo parlamentar para

democracia de partido e dessa para democracia de público, vinculada às mudanças

do contexto histórico. Em que pese ao alcance e riqueza desse trabalho do Manin, a

meu ver essa explicação não rompe com uma visão tradicional da representação

calcada na divisão clássica entre elite e massa. Essa divisão é assentada na crença

de que uns poucos têm competência para decidir, ao passo que a maioria não tem,

embora tenha competência para selecionar.

Outra forma de tratar essa mesma questão diz respeito às tentativas de elucidar a

diferenciação entre representação eleitoral, territorialmente baseada, e outras formas

de representação, chamando a atenção para a multiplicidade de tipos de
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relacionamentos representativos que povoam as democracias contemporâneas e

que, de certa forma, estão vinculadas a essa idéia de crise da representação

partidária. A minha apresentação vai seguir mais a última perspectiva ao tentar

elucidar o conceito relacional de representação, chamando a atenção para os

possíveis vínculos entre representação e participação e um contexto caracterizado

por soberanias complexas. Essa relação, a meu ver, baseia-se na ideia de

julgamento, de diálogo e de reconhecimento público, em que a ideia de

representação envolve a prática de julgamento do representante, garantindo-lhe a

sua autonomia, mas, por outro lado, requer um diálogo permanente com o

representado para obter capacidade de julgar devidamente interesses, opiniões e

perspectivas. Por sua vez, interesses e preferências de opiniões que não estão em

consonância com as do representado precisam de justificação e reconhecimento

público. A comunicação que conecta essa relação vai ganhar proeminência nos

espaços públicos ou naqueles espaços que chamamos de fóruns públicos.

Assim, a participação tanto informa as ações do representante como permite

também julgá-lo e controlá-lo. Grupos ou indivíduos representados não são, então,

nesse esquema analítico, passivos, à medida que consentem em ser representados,

e essa prática de consentimento demanda títulos múltiplos de participação. Por outro

lado, se o representante é democrático, precisa ser responsivo àqueles que

representa, e uma variedade ampla de atores pode preencher esse critério -

representantes eleitos, ONGs, entidades civis, grupos, entre outros. Uma variedade

de bens também pode ser representada - preferências, identidades, valores -, assim

como uma variedade de mecanismos de autorização e controle também passa a ser

possível - eleição, voz, deliberação, supervisão, entre outros. Esse modelo, portanto,

vai diferir do modelo padrão supostamente realista de representação, que é o modelo

eleitoral. Esse modelo, como sabemos, baseado na ideia de seleção e organização

territorial das elites políticas, cujo cálculo eleitoral constitui um incentivo para agir em

nome de sua base, bem como o voto do eleitor, configura a forma de julgamento e

controle do representante.

Aqui, o caráter repetido das eleições torna-se o canal através do qual a vontade do

representado encontra-se com o poder do representante. Se o voto universal revelou-
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se componente importante da igualdade política e, consequentemente, da inclusão

política nos últimos séculos, a complexidade das questões em curso, bem como a

redefinição e pluralização do eleitorado - organizado não mais somente com base na

residência, mas em bases mais plurais vinculadas a questões como migração,

gênero, raça, classe, ambientalismo, etc. -, impõe um novo olhar sobre a

representação nos moldes mencionados acima, onde representação e participação

assumem o caráter relacional de que falei, e não mais antitético. Representação,

assim pensada, vincula-se a inclusão, e não mais a exclusão, mas precisa assegurar

chances iguais para que cada indivíduo ou grupos sociais sejam ouvidos. Nesse

sentido, a participação permitirá que grupos - e não só temas historicamente

excluídos - tornem-se presentes, forjando-se legitimamente os limites do sistema

político e também do parlamento.

É verdade que as regras político-institucionais desta Casa, bem como a

preocupação com a sobrevivência de seus próprios mandatos, podem revelar-se

extremamente constrangedoras para as potencialidades inclusivas apontadas. O

sucesso eleitoral também baliza a ação dos representantes, obstacularizando ações

mais voltadas para a defesa de propostas difusas, mas inclusivas, oriundas de grupos

e temas minoritários, a não ser que elas estejam vinculadas a regiões geográficas ou

a grupos por eles representados. Aliadas a essa questão, tem-se também as regras

próprias do parlamento, que podem conferir prerrogativas importantes aos partidos,

para que disciplinem a atuação dos parlamentares por via dos seus líderes

partidários. Tal disciplina nem sempre condiz com a defesa desses mesmos temas e

grupos. Novamente, a pressão exercida pela participação pode reverter essa lógica,

contornando os constrangimentos supracitados e enxertando elementos

informacionais importantes para balizar a atuação dos representantes desta Casa.

Inovações institucionais que propiciem essa relação tendem a ampliar o escopo da

representação política, uma vez que a vincula tanto ao Parlamento quanto à

sociedade. Vale ressaltar, entretanto, que qualquer que seja a inovação, ela não pode

prescindir da presença nem do compromisso dos Deputados, dos parlamentares,

uma vez que a reforma institucional sem a prática social não gera vínculos

democráticos. Se estamos requalificando o conceito de representação política, é
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importante também elucidar o que estamos chamando aqui de participação, uma vez

que esse termo não possui o significado unívoco. Abordagens vinculadas às teorias

do capital social, da esfera pública e dos grupos de interesses, por exemplo, elucidam

uma multiplicidade de sentidos que esse termo pode assumir. Isso, porque privilegiam

arenas sociais, permeadas por diferentes atores sociais, que agem de formas

distintas, estabelecendo, assim, vínculos diferentes com a representação política.

Genericamente falando, a perspectiva do capital social, por exemplo, enfatiza os

impactos da atividade cívica na vida democrática, o aprendizado oriundo da vida

comunal e seus impactos institucionais. Por sua vez, a perspectiva da esfera pública

interessa-se pelos atores informais, mas politicamente orientados, e pela influência

que exercem no sistema político, notadamente, no Parlamento. Por fim, a abordagem

dos grupos de interesses se concentra nas organizações formais e profissionalizadas

que são politicamente orientadas e que influem diretamente no sistema político. Cada

uma dessas abordagens analíticas contribui de forma diferente para pensarmos a

representação política como uma instituição complexa. Instituição que envolve vários

níveis de ação política não se esgota nos momentos eleitorais, ao contrário, atua em

seus intervalos, servindo como fomentadora da representação. Dessa forma,

diferentes tipos de participação podem ganhar destaque, uma vez que formam uma

rica teia de interação entre representantes e representados para influenciar o poder

político. O diferencial dessa abordagem consiste na quebra da visão individualista da

relação entre representante e representado e na ênfase da dimensão associativa do

processo político que envolve diferentes arenas e atores, e não só o momento

específico da agregação de preferências individuais, o voto. Nosso grande desafio,

tanto teórico como prático, é como integrar esses diferentes atores e seus diferentes

padrões de ação em um arcabouço coerente, que considere a participação individual,

o voto, bem como a participação coletiva e suas múltiplas conexões com o sistema

político, notadamente o Parlamento. Com essa finalidade, lançarei mão dos fatos e

buscarei mostrar como podem iluminar e exemplificar experiências virtuosas

envolvendo participação e representação política. A minha tese de doutorado foi

baseada na estadualização de uma prática participativa que se tornou muito visada

no Brasil, que é o orçamento participativo. Como se sabe, o Rio Grande do Sul foi um
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dos precursores dessa prática participativa executada pelo Executivo Municipal.

Quando ganharam a eleição no Rio Grande do Sul, o PT e seus partidos aliados

estadualizaram essa prática. Então, fui para o Rio Grande do Sul, para analisar as

consequências da estadualização de uma prática participativa que, até então, era só

municipal. Duas coisas me chamaram a atenção, ao analisar esse processo.

Primeiro, que a tão propalada participação direta do orçamento participativo, que, na

verdade, nunca foi direta, com a mudança de escala, passou a ser mais

representativa. Então, a representação, que não se escreve somente no sistema

político, mas também na própria prática participativa da sociedade, passou a ser

recorrentemente utilizada.

Outro fato que chamou muito a minha atenção foi a reação da Assembleia

Legislativa do Rio Grande do Sul, que, ao contrário de várias Câmaras de

Vereadores, em vez de virar as costas para essa experiência participativa, elaborou o

seu próprio processo participativo denominado Fórum Democrático de

Desenvolvimento Regional, que foi montado pelos parlamentares da oposição da

Casa, majoritários, com o objetivo de discutir o Plano de Desenvolvimento Regional,

gestado no âmbito do Executivo, com o apoio da população gaúcha, que participava

do orçamento participativo.

A experiência desse Fórum, conforme os próprios parlamentares, foi muito rica para

a Casa em si e para a população gaúcha. O orçamento do Estado passou a ser

debatido, confeccionado e gestado por múltiplos fóruns, tanto os fóruns do orçamento

participativo estadual quanto os fóruns promovidos pela Assembleia Legislativa do

Rio Grande do Sul. Os Deputados saíam em caravanas pelas 22 regiões do Estado.

Após a chegada do orçamento à Casa, no mês de setembro, os parlamentares

rediscutiam todas as demandas, emendas, a confecção e o desenho do próprio

orçamento participativo.

O que era entregue pelo Executivo e confeccionado com a suposta população

gaúcha era redebatido pelo Parlamento, que, num ato de julgamento público, de

diálogo com a população, redebatia possíveis emendas e projetos de lei. Ao fazerem

isso, os Deputados da Casa reuniam outro público que não era o mesmo que

participava do orçamento participativo, isto é, setores que não estavam representados
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ou devidamente representados nas arenas públicas do orçamento participativo. Foi

criado, assim, para o bem ou para o mal - creio que para o mal, porque o Governador

não foi eleito - uma onda participativa no Estado.

Dois grandes debates chamaram a minha atenção: um sobre a matriz tributária, que

o Executivo queria mudar, e o outro sobre a confecção, a criação de uma

universidade estadual. Em ambos os casos, o padrão de conflito foi muito grande não

apenas dentro das assembleias do orçamento participativo, mas também dentro das

assembleias do Fórum Democrático. Quanto ao resultado desses debates, sob o

ponto de vista do Parlamento, conforme os próprios Presidentes da Casa, que eram

da oposição, houve uma racionalização do número de emendas parlamentares e do

padrão de conflito entre as duas Casas. O que essa experiência me mostrou foi o

seguinte: embora muito trabalhoso, os Deputados chamavam muito a atenção para

isso, porque, além de compromissos diários com suas bases parlamentares, eles

tinham de sair em caravanas debatendo, em diversos pontos do Estado, com a

população e com os grupos organizados interessados. Na verdade, o Parlamento

passa não só a obter vantagem dessa dinâmica, como a desempenhar seus papéis

cotidianos de intermediação de interesses de grupos, assim como de emendas de lei

garantindo determinados interesses de determinados grupos. Ele passou a exercer

claramente o papel histórico de “checks and balances” do Parlamento, ou seja, de

controle público. Ao levantar essa discussão, ele não só explicava à população os

constrangimentos oriundos das propostas do Executivo, mas também a viabilidade da

execução desses projetos, tornando a peça orçamentária, que geralmente é uma

ficção no Brasil, em algo extremamente real.

A lição a tirar desse caso não está somente no acréscimo das funções do

parlamentar. A meu ver, essa experiência virtuosa deu-se num contexto de grande

polarização política, ou seja, num contexto em que o governo Olívio Dutra ganhou a

eleição, mas tinha minoria no Parlamento. Ele governou o tempo todo com minoria.

Na verdade, a forma de diálogo encontrada por essas duas Casas foi por meio

desses focos. Minha pergunta - e aqui vêm as inovações que a Assembleia de Minas

vem forjando, por meio da Escola do Legislativo e da experiência das audiências

públicas, da experiência da discussão do Plano Plurianual: como criar tais inovações
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e contar com a aquiescência dos parlamentares num contexto diferente daquele que

marcou a experiência do Rio Grande do Sul? Acho que essa questão é que pode

marcar o nosso debate. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - Agradecemos a contribuição

dos Profs. Paulo Roberto Kramer, Cícero Araújo e Cláudia Faria.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste momento, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores,

por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o

debate, solicitamos aos participantes que desejarem fazer uso do microfone que se

identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensando-se as formalidades das

saudações pessoais. Cada participante disporá de 3 minutos para fazer sua

intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Informamos que esta reunião será reprisada pela TV Assembleia em 21/2/2010, às

9 horas. A ata desta reunião, contendo a transcrição completa das exposições e dos

debates, será publicada no “Diário do Legislativo” do dia 24/2/2010.

Debates

O Sr. Presidente - Vêm à Mesa duas indagações. A primeira, dirigida ao Prof.

Cícero Romão, é feita por Antônio Calhau: “Os Parlamentos europeus e norte-

americanos têm forte vocação fiscalizadora, o que não acontece no Brasil. Como

inverter esse papel no contexto político brasileiro?”.

A outra pergunta é dirigida a todos os palestrantes: “Há como vislumbrar alguma

solução para a crise da representação? Qual seria?”. Com a palavra, o Sr. Cícero

Romão Resende de Araújo.

O Sr. Cícero Romão Resende de Araújo - Geralmente tenho uma dificuldade de

reagir de pronto a perguntas como esta, que é bastante complexa, mas, naquela

polarização que reconstruí aqui, parece-me que a função fiscalizadora está mais

próxima da ideia da representação perante o poder, para, entre outras coisas,

controlar o exercício da representação do poder. Como falei para vocês, mais que

qualquer outro instituto de representação nas democracias contemporâneas, o

Parlamento encarna essa tensão, porque, se é verdade que tem a ver com a ação
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fiscalizadora perante o poder, ele tem de exercer o poder também, na medida em que

é Poder Legislativo. Eu até diria que, para estabilizar sua função controladora e

fiscalizadora, ele precisa ter algum poder constitucional. Não sei se necessariamente

o poder legislativo, mas ele precisa ter um poder constitucional, pois precisa de um

poder de contenção dos outros Poderes. É verdade que, na sua fase heroica, quando

enfrentava o antigo regime ou os regimes autoritários modernos, como o regime

militar brasileiro, o Parlamento não tinha poder de fato, mas foi legitimando-se, à

medida que foi aproximando-se da sociedade, que já não queria aquele tipo de poder

autoritário. Ele teve que se aproximar da sociedade para ganhar efetivo poder de

contenção dos outros Poderes. Para deixar de ser poder subalterno e estabilizar sua

função fiscalizadora, por exemplo, ele teve que assimilar para dentro de si um poder

constitucional. O Poder Legislativo, por exemplo, não deixa de ser uma maneira de

conter, de dar poder de barganha à instituição. Talvez isso ocorra até porque a

experiência dos Parlamentos europeus é anterior ao Estado Democrático Moderno - e

me refiro particularmente ao Parlamento britânico, que se esmerou muito nessa

função controladora. Mas esses Parlamentos na Europa estão sofrendo

questionamentos muito fortes quanto à sua atuação. Basta lembrarmos os problemas

recentes que ocorreram no Parlamento britânico, talvez bem menores que os que

tiveram lugar no Parlamento brasileiro, por exemplo, mas ocorreu um questionamento

muito forte da opinião pública em relação à atuação do Parlamento britânico.

E aí vem um problema que me parece inescapável. Quando também se acumula a

representação do poder, a função de governabilidade, surge a seguinte questão: o

Poder que comanda, que é controlador e fiscalizador, tem de controlar não só o outro

Poder, mas a si próprio. Como um Poder que precipuamente condensa a função

fiscalizadora pode, tudo bem, fiscalizar o outro Poder, mas fiscalizar a si próprio, na

medida em que tem uma função de exercício do poder, de governabilidade?

Parece que entramos numa espécie de círculo vicioso sobre quem controla o

controlador, na medida em que o controlador exerce também a representação do

poder. Parece-me que esse não é um problema que está escapando aos

Parlamentos europeus, embora seja menos intenso do que os da América Latina, do

Brasil.
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Sobre a questão de como inverter as nossas experiências, não saberia responder

qual a forma de superação dessa situação. Dentro do que mencionei na minha

exposição, pode ser essa tradição de enorme resiliência da instituição histórica dos

Parlamentos, essa capacidade que eu chamaria de instinto de sobrevivência dos

Parlamentos como instituições que sobreviveram às transformações políticas

profundas ao longo do século. Parece-me que na história dessa sobrevivência existe

uma história de capacidade de renovar suas elites internas. A cada transformação

que o governo representativo sofre e o governo sobrevive, ele sobrevive com a

capacidade de fazer uma espécie de purgação e de transformação das suas elites.

Quando, por exemplo, da passagem do voto censitário para o sufrágio universal, há

uma mudança do tipo de elite que predomina no Parlamento. Há uma mudança

profunda, uma mudança quase que revolucionária na composição social desse

instituto. O instituto sobrevive, mas ele é capaz de mudar sua elite. Uma das

maneiras pelas quais ele muda a sua elite é mudando as regras de composição da

representação. Não é a única. Uma coisa interessante a respeito dos estudos de

mudanças de elite dos Parlamentos é que, de fato, as mudanças de regras de

composição acabam tendo uma repercussão na composição do tipo de elite que

preenche as cadeiras do Parlamento. Isso é uma coisa impressionante. E é por isso

que não é fácil mudar as regras de composição de um Parlamento, porque as

mudanças das regras de composição afetam diretamente quem está exercendo a

atividade de representação. É muito difícil imaginar que quem se beneficia de uma

regra de composição queira, espontaneamente, mudar a regra de composição, à

medida que percebe que a mudança de regra de composição não afeta simplesmente

as regras, ela tem um efeito na composição concreta da instituição. Estou colocando

um problema lógico a que eu não saberia responder na prática. Mas o fato é que nas

experiências históricas dos Parlamentos, os Parlamentos souberam, em razão de

mudanças da opinião pública, de pressão da opinião pública, de pressão da

sociedade civil e de uma série de mudanças da cultura política, sobrevier a essas

transformações. É isso.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Cícero as palavras. Passo a pergunta do Sr.

Antônio Carlos Magalhães, sem endereço, ao Sr. Paulo Kramer: “Vislumbra-se algum
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caminho para a solução da crise da representação? Qual seria?”.

O Sr. Paulo Roberto da Costa Kramer - Prezado ACM, costumo dizer que realidade

é coisa para gente grande. Uma das características do pensamento mágico infantil é

achar, como diziam nossas mães e avós, que todos os proveitos cabem em um só

saco. Como mostrou o grande filósofo político Isaiah Berlin, uma das minhas

admirações, quando você absolutiza a liberdade, a igualdade é prejudicada, a

liberdade absoluta é a liberdade de os lobos devorarem os cordeiros. Por outro lado,

se você absolutizar a igualdade, você matará a liberdade, e haverá nivelamento por

baixo e fraca capacidade de renovação, de melhora social.

Da mesma forma, nenhum povo está satisfeito com o seu sistema político. Quem

vive sob o regime do voto majoritário, distrital puro, diz que ele prejudica a

representação porque não permite ou cria grande dificuldade para o surgimento do

terceiro e do quarto partidos. Quem vive o regime proporcional reclama que ele leva à

fragmentação e torna difícil o processo decisório, mais coerente, porque, ao privilegiar

a representação, compromete a governabilidade, e vice-versa. Acho que não há uma

solução definitiva. A característica fundamental da condição humana são as

limitações. Ai de quem perde a noção dos limites! De repente, no auge da

popularidade, tem-se um “peripaco”, a pressão sobe. Como alertam alguns filósofos...

Vocês se lembram do que havia ao lado da biga de um imperador romano, quando

desfilava em triunfo? Havia um escravo encarregado de dizer: “Lembra-te de que és

mortal”. A característica humana são as limitações. Então, não há solução definitiva

nem total para nada. Acho que há tentativas de se fazer remendo. Gostei muito da

formulação do Cícero a respeito da “resilience”, da durabilidade do Parlamento. Se o

grande parlamentar e filósofo irlandês de nascimento - britânico, enfim - Edmund

Burke, pai do conservadorismo moderno, estivesse vivo, atribuiria alta nota ao

Parlamento. Burke era conservador, mas não era reacionário. Não queria fazer voltar

o relógio da história. Achava que passar uma borracha em tudo e planejar ou

replanejar a cidade como se fosse o plano piloto de Brasília também não dá certo.

Quer dizer, essas tentativas de engenharia social acabam em genocídio, como a

Alemanha de Hitler, a Rússia de Stalin, o Camboja de Pol Pot, a Cuba de Castro. São

mudanças adaptativas, parciais. As instituições que triunfam, que passam pelo
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tempo, conseguem fazer adaptações. Por isso não devemos achar que dá para jogar

no lixo o acúmulo de experiências, tanto negativas quanto positivas, como a dos

Parlamentos ocidentais ou de modelo ocidental.

Atreveria a sugerir três remendos. No caso brasileiro, para não dizer da crise em

abstrato, mas da crise de representação no Brasil, até que ponto ela existe, a primeira

coisa é mudar o regime eleitoral - outra missão impossível. Vamos para o voto distrital

puro, como em vários momentos no Império. Por quê? Porque acorrenta o

representante ao representado. O sujeito tem de ficar lá o tempo todo prestando

conta, dá a impressão de serviço, porque senão ele está fora. Em segundo lugar, há

essas tentativas de partir para experiências participativas que reforcem, não superem,

antagonizem a função representativa do Parlamento, como exemplificou a Profa.

Cláudia Feres; as audiências públicas, as tentativas de orçamento participativo,

sabendo também que não é uma solução total para nada. Democracia mesmo, em

última análise para mim, não é na Assembleia, onde, às vezes, certos grupos mais

preparados ganham no grito. O teste final da democracia é ali no escondidinho da

cabine eleitoral, em que realmente se diz o que se pensa e se vota em quem se quer

ou até não se vota, se não se quiser. Enfim, a solução é mesclar essas experiências

participativas.

Finalmente, acho que isso remete a uma outra questão discutida aqui, que é a

função fiscalizadora dos Parlamentos, reforçar essa função fiscalizadora. Isso passa

por uma valorização do corpo técnico de assessores e consultores legislativos. Falei

aqui do problema da estatização do cabo eleitoral por via da contratação de

assessores de livre provimento, que é um grupo que não para de crescer. Não é a

isso que estou me referindo, mas a um corpo técnico. Há vários formatos. Nos

Parlamentos brasileiro e francês há o preenchimento desse corpo técnico por via de

concurso público; no caso americano, há um sistema misto. No Congresso americano

há os assessores pessoais obviamente, mas existem os assessores técnicos das

comissões, tanto os dos democratas quanto os dos republicanos, Maioria e Minoria.

Há, também, “think thank” do Congresso americano, o Congressional Research

Service - CRS. Produzem maravilhas de estudos sobre todas as políticas públicas

nacionais e externas em relação às quais o Parlamento americano tem de se
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posicionar. Diferentemente do Parlamento brasileiro e de outros, o Parlamento

americano concentra muito poder; é a instituição mais poderosa. Se pensarmos bem,

o que sobra, ao fim e ao cabo, para o Presidente americano é a capacidade de

inspirar e exortar, como já disse um autor de ciências políticas, exercer a presidência

retórica, a “rhetorical presidency”. Se estiver contra o Parlamento ou se achar que ele

está muito hesitante em tomar alguma medida do interesse do Executivo, este passa

por cima das cabeças dos Parlamentares e se dirige diretamente à população. Isso

se torna cada vez mais fácil com os meios de comunicação. O Executivo tem sempre

essa vantagem, porque sempre tem um rosto, é uma pessoa, é alguém; o

Parlamento, ao contrário, é uma instituição sem rosto e colegiada. Essa história de

passar por cima do Parlamento lá nos Estados Unidos dá certo em função do ”checks

and balances” e de uma tradição democrática baseada nisso. Não é chavismo o que

estou propondo aqui, obviamente. Como diria Jonathan Swift, essa foi a minha

modesta proposta para melhorar os problemas decorrentes da crise da

representação, sabendo que não há uma solução definitiva, final para nada nesta

vida. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Prof. Paulo Kramer. Pergunta da

Sra. Cláudia Sampaio dirigida à Prof. Cláudia Feres: “Considera-se que a saída para

o Parlamento hoje reside na sua capacidade de sinergia com as outras formas de

representação. De que forma ele pode se reinventar como representação na

realidade do sistema partidário?”. Com a palavra, a Profa. Cláudia Feres.

A Sra. Cláudia Feres Faria - Em primeiro lugar, os partidos não estão em

contraposição, assim como o voto individual lá na urna eletrônica, a essa visão um

pouco mais ampla da representação apoiada em vários autores, que aqui estou

sugerindo como forma de sair desse conceito minimalista de representação e ampliá-

lo. Isso já vem sendo feito, faz mais parte da realidade do que, na verdade, é

considerado. Então, não vejo nem organização de grupos de interesse nem

organização da sociedade em termos partidários como algo contraditório a essa

pluralização de formas de representação. É preciso tomar cuidado para não

tornarmos isso algo dicotômico; o grande desafio que faz parte das inovações e da

sua análise é ver como podemos coadunar essas diferentes formas. Compartilho com
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o Prof. Paulo Kramer, em relação à exposição do Prof. Cícero, a ideia de que o

Parlamento já vem fazendo isso, ou seja, considero uma boa perspectiva essa

capacidade de se renovar, de se abrir, de olhar para si mesmo, como está sendo feito

aqui agora.

O Sr. Presidente - Acaba de chegar aqui uma pergunta da Fádua dirigida ao Prof.

Paulo Kramer, aos 46 minutos do segundo tempo: “Sabemos que os parlamentares

recebem diariamente várias demandas de seus representados. Muitos delas são

vistas como clientelistas. Como o senhor avalia essas demandas? São legítimas? A

classificação de clientelista é preconceituosa?”. Com a palavra, o Prof. Paulo Kramer.

O Sr. Paulo Roberto da Costa Kramer - Muito obrigado pela pergunta. Em se

falando de preconceito, muitas pessoas que trabalham nessa atividade de articulação

ou de representação de interesses - ou, usando um rótulo mais maldito, de “lobby”, os

lobistas - estão tentando usar outros títulos, outros rótulos, já que o de lobista, mesmo

nos Estados Unidos, não é muito engrandecedor. Então, usa-se, cada vez mais, em

inglês, diretamente, sem tradução, o termo “advocacy” para o “lobby”. Outro dia, uma

aluna me perguntou qual a diferença entre “lobby” e “advocacy”, e respondi que era

muito simples, pois “lobby” era o que ela fazia, e “advocacy”, o que eu fazia.

Clientelismo nos olhos dos outros é refresco, ou seja, as minhas demandas são

sempre puras e ideológicas enquanto as dos outros são clientelismo. Ora, essa é a

própria vitalidade da relação representante-representado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vamos encerrar o painel desta manhã passando a palavra aos

expositores, para as suas considerações finais. Com a palavra, o Prof. Paulo Kramer.

O Sr. Paulo Roberto da Costa Kramer - Agradeço aos remanescentes do Plenário

por me terem tolerado e quero, mais uma vez, congratular-me com a Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, com o seu corpo técnico de profissionais, o

Alaor, a Patrícia e outros companheiros que estão dando uma contribuição tão

importante para o aprimoramento. Eles também são soldadinhos dessa grande

empreitada secular, que é cada vez mais ampliar a resiliência do Parlamento e sua

adaptação aos desafios das novas eras. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Profa. Cláudia Feres Faria.

A Sra. Cláudia Feres Faria - Gostaria simplesmente de agradecer a oportunidade.
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Espero que essas iniciativas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais continuem,

porque nós, a Assembleia e os representados temos a ganhar.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Cícero Romão Resende de Araújo.

O Sr. Cícero Romão Resende de Araújo - Também quero dizer que foi uma

satisfação esse primeiro contato que tive com a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais e expressar minha admiração por esta Casa estar preocupada com uma

reflexão como a que foi feita hoje por esta Mesa e com a sua capacitação e

organização para executar isso. Espero que possamos manter diálogo no futuro.

Obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 9/2/2010

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Délio Malheiros e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a

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

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

apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Eduardo César

Schroder e Braga, Secretário-Geral dos Procons Mineiros, solicitando a intercessão

junto à Presidência desta Casa com o objetivo de agilizar a tramitação do Projeto de

Lei nº 309/2007, que disciplina o "marketing" direto ativo e cria lista pública de

consumidores para o fim que menciona; e de correspondências publicadas no “Diário

do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. José Roberto
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Pereira Neder, Gerente-Geral de Outorga, Acompanhamento e Controle das

Obrigações Contratuais da Anatel (substituto), prestando informações relativas ao

Requerimento nº 5.198/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor (30/1/2010); e

da Sra. Simone Henriqueta Cossetin Scholze, Superintendente Executiva da Anatel,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.819/2009, da Comissão de

Defesa do Consumidor (16/1/2010). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 309/2007 (Deputado Adalclever Lopes) e 2.535/2008 (Deputado

Délio Malheiros), ambos no 2º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.142, 5.233 a 5.235 e 5.237/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado Délio

Malheiros em que solicita seja realizada audiência pública para debater os recentes

casos de “recall” de veículos fabricados pela montadora Toyota nos Estados Unidos e

na Europa e suas repercussões nos veículos fabricados no Brasil. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Ademir Lucas.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/2/2010

Às 14h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Vanderlei Miranda e Carlos Mosconi (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 do Deputado Vanderlei Miranda,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (4) em que solicita sejam realizadas

visita ao presídio de Coronel Fabriciano e reunião de audiência pública nesse

Município, para apurar denúncias de maus tratos e desvio de conduta por parte de

alguns Agentes Penitenciários, bem como de suposta existência de uma sala de

tortura no estabelecimento; seja realizada reunião de audiência pública para obter

esclarecimentos sobre a situação das famílias herdeiras da área denominada

Fazenda Peroba (antigo Bairro Ferrusso), que foi desapropriada pelo poder público

para a organização e a estruturação do Bairro das Indústrias em Contagem; seja

realizada visita aos prédios abandonados do Residencial Saint Martin, no Bairro de

Santa Tereza nesta Capital; e seja realizada reunião de audiência pública para obter

esclarecimentos e buscar soluções para as famílias que vivem nesses imóveis; Carlin

Moura em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater, sob o

ponto de vista do usuário do serviço de saúde, o Projeto de Lei Federal nº

7.703/2006, em tramitação no Senado Federal, que dispõe sobre o exercício da

medicina. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.672/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Fubá Suado, com sede no

Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.672/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural e Recreativa Fubá Suado, com sede no Município de Contagem, que tem

como finalidade a melhoria da qualidade de vida da população local.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, culturais, sociais, esportivas e

recreativas; incentiva a prática do voluntariado; participa de discussões, fóruns e

congressos do movimento de associação de moradores; contribui para o

estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,

estadual e municipal, visando a garantir a universalidade e a qualidade da atenção à

criança e a proteção a sua família, na perspectiva de concretizar o direito e as

oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento

humano e social; mantém publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e

assuntos relativos a suas atividades.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.672/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.755/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar a

denominação de Professor Hugo Werneck a próprio estadual destinado ao Ministério

Público do Estado localizado no Município de Montes Claros.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
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sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.755/2009 tem por finalidade dar a denominação de Professor

Hugo Werneck ao edifício destinado ao Ministério Público localizado na Avenida Cula

Mangabeira, 345, no Bairro Santo Expedito, no Município de Montes Claros.

Filho de Hugo Eiras Furquim Werneck, um dos fundadores da Faculdade de

Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG –, o homenageado

nasceu em Belo Horizonte, em 1919. Além da dedicação à odontologia, área de sua

formação profissional, destacou-se por seu amor à natureza, sendo um dos pioneiros

na luta em defesa do meio ambiente no Brasil.

Foi Presidente da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte - FZB-BH - e integrante

do Conselho Universitário da UFMG. Fundou o Centro Mineiro para Conservação da

Natureza e, em sua gestão, foi criado o borboletário da instituição. Foi, ainda,

conselheiro em várias iniciativas relacionadas com a preservação da natureza,

algumas ligadas a empresas privadas e ao Ministério do Meio Ambiente.

Na prática de suas atribuições, foi um natural representante do Ministério Público

como defensor da natureza e sua preservação. Apesar de nunca ter ocupado cargos

nessa instituição, mediante concurso público, defendia a natureza de forma coletiva,

como é característico dos integrantes desse órgão.

É importante ressaltar que Hugo Werneck foi muito além da defesa de pássaros

ameaçados de extinção ou do meio ambiente, pois deixou a lição de que é preciso

observar e respeitar a organização da natureza, para aprendermos a viver melhor em

sociedade. Com sua militância na área ambiental e a dimensão humanista de sua

atuação, ele deixou um legado de mudanças e transformações que o tempo não

apagará.

Por essas considerações, julgamos oportuna e meritória a homenagem que lhe está

sendo feita por intermédio da referida proposição, que demonstra o reconhecimento
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aos relevantes serviços prestados à população mineira.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.755/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.913/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Grupo 3ª Idade Bem Viver, com sede no Município de

Cruzília.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.913/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo 3ª

Idade Bem Viver, com sede no Município de Cruzília, que tem como finalidade

assegurar o bem-estar e o exercício pleno da cidadania dos idosos residentes na

localidade.

Na consecução de suas metas, busca o aprimoramento e o desenvolvimento físico,

mental e intelectual de seus assistidos; colabora para a divulgação e implementação

do Estatuto do Idoso; promove o convívio dos associados com as demais gerações,

estimulando uma velhice ativa; incentiva o voluntariado, oferecendo cursos de

capacitação para melhor atender à população idosa.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.913/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.939/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro João XXIII, com

sede no Município de Muriaé.

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 3.939/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro João XXIII, com sede no Município de Muriaé,

entidade civil sem fins lucrativos.

A referida Associação foi fundada em 1983 e tem por finalidade estimular e apoiar a

defesa dos interesses comunitários, fomentando o desenvolvimento do espírito

associativo. Para tanto, oferece subsídios, como recursos técnicos e materiais às

pessoas carentes e presta assessoria aos moradores, encaminhando suas

reivindicações aos órgãos públicos municipal, estadual e federal, além de propiciar

espaços para reflexão, onde seus associados podem traçar planos para alcançar

melhorias localizadas ou integradas a todo o Município.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades diversas, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus

associados e dos carentes em geral, o que contribui efetivamente para a

consolidação da cidadania daqueles a quem presta serviço.

Por isso, é oportuna a declaração de utilidade pública da entidade, determinada
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pelo projeto em análise.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.939/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.007/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Promoção à Vida Uai Brasil, 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 4.007/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Promoção à Vida Uai Brasil, com sede no Município de Teófilo Otôni, que tem

como finalidade realizar obras e ações para a melhoria da qualidade de vida da

população local.

Com esse propósito, oferece proteção à saúde da família, da maternidade e da

infância; combate a fome e a pobreza; desenvolve atividades educacionais, culturais

e esportivas; ministra aos filiados cursos profissionalizantes com o intuito de inseri-los

no mercado de trabalho; orienta sobre a preservação do meio ambiente.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.007/2009,

em turno único.
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Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.040/2009

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 Rotary Club de Sabará, com sede no

Município de Sabará.

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 4.040/2009 pretende declarar de utilidade pública o Rotary Club

de Sabará, com sede nesse Município, que tem como finalidade principal promover o

desenvolvimento socioeconômico da coletividade.

Parte de uma organização mundial que se notabilizou como um eficaz instrumento

de associativismo orientado para servir à comunidade, a instituição desenvolve

projetos de alcance social, encontros e palestras, cumprindo a missão gravada em

seu estatuto.

Atua, também, na promoção da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de

outros valores universais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.040/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.041/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do Bairro Nossa Senhora de Fátima

– Apromel do Fátima –, com sede no Município de Sabará.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.041/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró- Melhoramento do Bairro Nossa Senhora de Fátima – Apromel do Fátima –, com

sede no Município de Sabará, cuja finalidade é a defesa dos direitos dos moradores

do bairro e adjacências.

A Associação desenvolve programas para promover o combate à fome e à pobreza,

o desenvolvimento cultural, educacional e social de seus associados; oferece cursos

profissionalizantes e mantém centros de treinamento de mão de obra; encaminha

seus associados à clínica odontológica, quando necessitam de tratamentos

específicos; e firma convênios com órgãos públicos e entidades privadas visando a

subsidiar suas iniciativas.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de retificar o nome da entidade, de acordo com o art. 1º de

seu estatuto.

Por todas as relevantes atividades que desenvolve, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.041/2009,

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

Justiça.
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Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.049/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Córrego de Areia e

Adjacência – Acca –, com sede no Município de Fortuna de Minas.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.049/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores de Córrego de Areia e Adjacência, com sede no

Município de Fortuna de Minas, entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade

contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos moradores dessa comunidade.

Na consecução de seu propósito, desenvolve atividades voltadas à proteção da

família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; promove a

integração de seus assistidos no mercado de trabalho; presta assistência às pessoas

portadoras de deficiência visando sua integração na sociedade; realiza ações nas

áreas de saúde, educação, cultura, esporte e lazer; defende a melhoria habitacional e

de transportes; luta pela preservação do meio ambiente, especialmente dos recursos

hídricos e apoia o produtor rural.

Pela importância de suas ações, consideramos a Associação Comunitária dos

Moradores de Córrego de Areia e Adjacência merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.049/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.064/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da

Pontinha, com sede no Município de Paraopeba.

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 4.064/2009 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da Pontinha, com sede no

Município de Paraopeba.

O Conselho é uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1985, que tem por

finalidade a proteção da saúde, da família, da maternidade, da infância e da velhice; o

combate à fome; a divulgação da cultura e do esporte; a integração dos seus

beneficiários no mercado de trabalho.

A entidade procura trabalhar em parceria com órgãos e entidades rurais do

Município, com a finalidade de levar a efeito as relevantes atividades sociais e

assistenciais previstas em seu estatuto.

Por essas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.064/2009 em turno

único.
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Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.072/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo alterar o art. 1o da Lei no 1.645, de 16/9/57, que declara de utilidade

pública o Asilo São Vicente e Santo Antônio, com sede no Município de Uberlândia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.072/2009 tem por objetivo alterar o art. 1o da Lei no 1.645, de

16/9/57, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente e Santo Antônio, com

sede no Município de Uberlândia, em consequência da alteração estatutária realizada

em setembro de 2008, que modificou sua denominação para Instituição Social São

Vicente e Santo Antônio.

Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu propósito não se

alterou, pois apresenta as mesmas condições formais que lhe permitiram o

recebimento do título de utilidade pública por meio da Lei nº 1.645. Ademais, a

entidade, mantém o seu objetivo da caridade no campo da assistência social e da

promoção da pessoa humana.

Assim sendo, a proposição em tela é oportuna, pela necessidade de atualização da

identidade jurídica da entidade, originária da referida alteração estatutária.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.072/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.
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Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.076/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Organização Jovens Construindo a Cidadania do Brasil

–, JCC Brasil -, com sede no Município de Uberlândia.

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 o projeto, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.076/2009 pretende declarar de utilidade pública a

Organização Jovens Construindo a Cidadania do Brasil – JCC Brasil -, com sede no

Município de Uberlândia, que tem como finalidade precípua defender os interesses,

os direitos e as demandas dos seus associados.

Para a consecução de seus propósitos, promove atividades e ações que visam

colaborar para a criação de ambiente escolar e comunitário saudável e harmônico,

livre de drogas, crimes e violência, valorizando o exercício da plena cidadania; realiza

estudos, pesquisas e projetos nas áreas de educação, esporte, saúde, meio

ambiente, turismo, lazer, cultura, direito, defesa social e informática; para isso,

procura manter intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de

desenvolvimento social, nacionais e internacionais; e desenvolve também ações

preventivas ao uso de substâncias químicas e de tratamento de dependentes, em

parceria com entidades que atuam na recuperação e na reinserção social de jovens e

adultos.

Isto 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 4.076/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.077/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Caminhos da Vida de Araxá,

com sede no Município de Araxá.

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 4.077/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Caminhos da Vida de Araxá, com sede no Município de Araxá, que tem

como finalidades a promoção humana e a melhoria da qualidade de vida de seus

assistidos.

Para a efetivação de seu propósito, a entidade promove ações nas áreas da saúde,

da educação e do lazer, realiza palestras para a prevenção de doenças, uso de

drogas, gravidez precoce e outros problemas enfrentados pela comunidade e

incentiva o trabalho em regime de mutirão. Além disso, desenvolve projetos de

treinamento e orientação profissional e ampara pessoas viciadas em entorpecentes,

encaminhando-as a locais para atendimento e recuperação.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.077/2009,

em turno único.
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Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.078/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa a declarar de utilidade

pública a Associação Brasileira dos Estudantes contra as Drogas – Abecad –, com

sede no Município de Ituiutaba.

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 4.078/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Brasileira dos Estudantes contra as Drogas – Abecad –, com sede no Município de

Ituiutaba, que possui como finalidade associar estudantes e simpatizantes para

combater e prevenir o uso e o tráfico de drogas.

Com caráter filantrópico e sem fins lucrativos, a entidade busca a recuperação de

dependentes químicos em clínicas de repouso, com acompanhamento psicológico e

sua posterior reintegração na família, na sociedade e no mercado de trabalho;

organiza atividades comunitárias voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos

jovens necessitados; realiza cursos de natureza cultural, técnicos e

profissionalizantes; fomenta a prevenção e a divulgação dos efeitos maléficos das

drogas por meio impresso, por rádio e televisão comunitários; apoia as ações de

entidades públicas ou privadas de combate ao tráfico e ao consumo de

entorpecentes.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.078/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.079/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar da Criança Divina Lucas da Silva, com sede no

Município de São Gotardo.

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 4.079/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lar da

Criança Divina Lucas da Silva, com sede no Município de São Gotardo, que tem

como finalidade, entre outras, prestar auxílio e proteção às crianças e adolescentes.

Para a consecução de suas metas, procura desenvolver atividades de socialização

e lazer para as crianças carentes; organiza cursos de orientação familiar; distribui

refeições; oferece cursos profissionalizantes mediante convênios com outras

entidades, desenvolve ações que visam prestar esclarecimentos sobre noções de

higiene e saúde e oferece assistência médica e odontológica à população em geral,

bem como amparo a gestantes de famílias carentes do 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 4.079/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.082/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo da Melhor Idade Serenidade – GMISER –, com sede no

Município de Sabará.

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 4.082/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo da

Melhor Idade Serenidade – GMISER –, com sede no Município de Sabará, que tem

como finalidade desenvolver e apoiar ações para a defesa da qualidade de vida dos

moradores locais, especialmente os idosos.

Para alcançar suas metas, oferece assistência social amparando a velhice;

promove a reabilitação e integração na vida comunitária de pessoas com deficiências;

desenvolve atividades nas áreas da educação, da cultura, do esporte e do lazer;

presta assistência médica aos mais necessitados.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.082/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 309/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 309/2007, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.822/2004, disciplina o “marketing” direto ativo

e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona. Foram anexados à

proposição os Projetos de Lei nºs 897/2007, do Deputado Délio Malheiros;

1.106/2007, do Deputado Carlos Pimenta; e 2.566/2008, do Deputado Leonardo

Moreira.

A proposição foi aprovada no 1º turno, cabendo agora a esta Comissão deliberar

sobre a matéria no 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo pretende disciplinar as atividades do “marketing” direto ativo,

constituído pela oferta de produtos ou serviços, particularmente por meio de ligações

telefônicas, o que, em muitos casos, tem trazido desconforto para os consumidores

usuários dos serviços de telefonia. Para registro dos consumidores que não desejam

receber ofertas comerciais por meio desse tipo de “marketing”, o projeto institui a lista

pública, denominada Lista Antimarketing. A proposição em análise prevê a

possibilidade de tal lista ser administrada por Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público – Oscip –, cujas atividades estão disciplinadas na Lei nº 14.870, de

16/12/2003. A proposição veda, ainda, a prática do “marketing” direto ativo nos

domingos e feriados, bem como das 21 às 24 horas e da zero hora às 8 horas nos

demais dias da semana.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, norma que dispõe sobre a

proteção do consumidor, visa a garantir à parte hipossuficiente – o consumidor – a

defesa de seus direitos não só na fase contratual, como também na fase pré-

contratual, ou seja, na oferta de produtos ou serviços. A proposição em tela mostra-se

em consonância com a legislação federal, uma vez que protege o consumidor, parte

vulnerável nas relações contratuais no mercado, ao estabelecer critérios para a

prática do “marketing” direto ativo no Estado, com o intuito de evitar abuso na

prestação desse serviço.

Como foi salientado por esta Comissão no 1º turno:

“O projeto em estudo mostra-se mais abrangente e inovador, uma vez que
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regulamenta o ‘marketing’ direto ativo, que é, nos termos do parágrafo único do seu

art. 1º, a estratégia de vendas que consiste em estabelecer interação entre o

fornecedor e o consumidor com o escopo de oferecer produtos, independentemente

da vontade deste. Sabe-se que tal prática é efetivada por vários meios, como ligações

e mensagens telefônicas, mensagens eletrônicas e cartas. Se aprovado o projeto, em

nosso Estado ficará resguardada a vontade e a privacidade do consumidor, parte

hipossuficiente na relação contratual.”.

Nota-se, dessa forma, que a medida em questão está em consonância com a

legislação federal, e, se aprovado o projeto, inovará o Estado na proteção do

consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

309/2007.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Délio Malheiros - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.535/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei nº 2.535/2008 dispõe sobre os

serviços telefônicos de atendimento ao cliente e dá outras providências.

A proposição foi aprovada no 1º turno, cabendo agora a esta Comissão deliberar

sobre a matéria no 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo pretende trazer solução para um grave problema, que gera

desgastes de toda a ordem para os consumidores que utilizam os serviços de

atendimento ao cliente, prestados por via eletrônica ou telefônica, pelos fornecedores

estabelecidos no Estado.

Segundo o projeto em tela, tão logo o consumidor acione o serviço telefônico, deve

ser informado do tempo de espera, que não pode exceder 15 minutos.
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Não é demais lembrar que este relator formulou proposta com conteúdo similar

(Projeto de Lei nº 2.725/2008), que tramita nesta Casa Legislativa.

Voltando à proposta em análise, foi ela aprimorada quando do seu trâmite pela

Comissão de Constituição e Justiça, que lhe apresentou o Substitutivo nº 1, alterando

o tempo de espera para 1 minuto.

Ao mesmo tempo, o mencionado substitutivo excluiu o projeto dos serviços

regulados pela União, por já existir norma federal sobre a matéria.

São inúmeras as reclamações nos Procons relativas ao tempo que o consumidor

aguarda o atendente. Além disso, muitas vezes, a ligação é interrompida, sem

nenhuma manifestação da empresa fornecedora, o que evidentemente tem trazido

transtornos para os que utilizam esse meio de contato buscando solucionar

problemas.

Verifica-se que a iniciativa parlamentar vai ao encontro dos interesses dos

consumidores, que não se viam protegidos pelos comandos insculpidos no Decreto

Federal nº 6.523, de 31/7/2008, em face da sua abrangência. A referida norma se

propôs regular apenas os serviços autorizados ou concedidos pela União Federal, em

que pese ao fato de sua prestação ocorrer por empresas privadas.

Esta Casa Legislativa tem aprovado inúmeras normas que procuram harmonizar os

interesses das partes que compõem a relação de consumo e permanece na

vanguarda dos acontecimentos ao tentar corrigir esse antigo vício, que contamina a

prestação dos serviços cogitados, em benefício de toda a sociedade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.535/2008 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Ademir Lucas.

PROJETO DE LEI Nº 2.535/2008

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o serviço telefônico de atendimento ao consumidor – SAC – e dá
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outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O fornecedor que utiliza sistema telefônico ou eletrônico de atendimento ao

consumidor fica obrigado a informar ao usuário do serviço, no início da ligação, a

previsão do tempo de espera para atendimento.

§ 1º – O tempo de espera a que se refere o “caput” deste artigo não poderá exceder

um minuto.

§ 2º – O disposto nesta lei não se aplica aos serviços regulados pelo poder público

federal.

Art. 3º – O descumprimento do comando previsto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades constantes nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.929/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por finalidade aprovar,

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a

alienação da terra devoluta que especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno, e agora retorna a esta Comissão a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 3.929/2009 tem por finalidade, em obediência ao inciso

XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, aprovar a alienação de uma gleba de

terra devoluta em nome de Cipriano Alves Pereira, situada no local denominado

Fazenda Vereda de Santa Bárbara, no Município de Rio Pardo de Minas, com área

de 135,1112ha.

De acordo com o disposto no § 6º do art. 247 da Carta mineira, essa transferência
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de domínio será realizada na modalidade de compra preferencial.

Cabe ressaltar que a concessão ou alienação de terras devolutas, assim

consideradas aquelas que não se encontram no domínio particular, por título legítimo,

nem constituem próprios da União, dos Estados ou dos Municípios, têm como

finalidade promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no

campo.

Tal medida faz parte da política adotada pelo constituinte mineiro para a área rural,

prevista no art. 247 da Constituição Estadual, tendo em vista assegurar o domínio

dessas glebas a quem, de fato, possui vínculos com a terra, tendo tornado produtiva

parte do território mineiro.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.929/2009, no 2º turno.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes, relator - Dilzon Melo -

Domingos Sávio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.232 a 4.247/2010 - Requerimentos nºs 5.460 a

5.462/2010 - Requerimento da Comissão Especial sobre a Arbitragem -

Comunicações: Comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Getúlio Neiva, Sargento Rodrigues, Weliton Prado, Carlin

Moura e Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos

Parciais às Proposições de Lei nºs 19.574 e 19.624 - Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei Complementar nºs 117 e 118

e sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.559 - Votação de Requerimentos:

Requerimento da Comissão Especial sobre a Arbitragem; aprovação - Requerimento

do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Weliton

Prado - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
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Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - Jayro Lessa - 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 - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

OFÍCIOS

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

informações relativas ao Requerimento n° 3.990/2009 , da Comissão de Transporte.

Do Cel. Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, encaminhando

cópia de documentação relativa ao assunto objeto do Requerimento nº 4.789/2009,

da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.323/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.097/2009, do Deputado

Ademir Lucas.
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Do Sr. Antonio Carlos Fernandes e outros, Inspetores Escolares da

Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre, solicitando a revogação do

Decreto nº 45.258, de 22/12/2009. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Maurício Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.792/2009, do Deputado

Braulio Braz.

Do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do Ministério da

Cultura, informando a liberação de recursos financeiros que menciona, em favor do

Núcleo Brasileiro de Percussão. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Dos Srs. Egon Krakhecke, do Ministério do Meio Ambiente, e José Luiz de Souza,

do Ministério da Integração Nacional, ambos da Coordenação-Geral do 1º Encontro

Nacional de Enfrentamento da Desertificação, convidando para o evento, em Juazeiro

(BA) e Petrolina (PE). ( - À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Carlos Alberto Fiorot, Presidente da Associação Médica Homeopática

Brasileira, prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 5.087 e

5.088/2009, do Deputado Ruy Muniz.

Do Sr. Peter Götz, Presidente do Global Parliamentarians on Habitat, convidando

para a Fifth Session of the World Urban Forum, no Rio de Janeiro (RJ). (- À Comissão

de Assuntos Municpais.)

CARTÕES

Do Sr. José Tarcízio de Almeida Melo, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de

Minas Gerais, encaminhando o relatório relativo a sua gestão como Presidente desse

Tribunal, de 4/7/2008 a 8/2/2010. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Luiz Fernando Pires, Presidente do Sindicato da Indústria da Construção

Civil no Estado de Minas Gerais, agradecendo voto de congratulações formulado por

esta Casa em atenção ao Requerimento nº 5.085/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
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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 4.232/2010

Declara de utilidade pública a Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate

ao Câncer - ANMECC -, com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Estudos e Combate ao Câncer - ANMECC -, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer -

ANMECC -, com sede no Município de Unaí, é pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos e de duração indeterminada. Fundada em 2006, a ANMECC tem por

escopo o desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção, diagnóstico e

tratamento do câncer. Para a consecução de sua finalidade primordial, a entidade

propõe-se a difundir informações sobre o câncer, a prestar assistência médico-

hospitalar aos pacientes oncológicos e ainda a promover estudos e pesquisas

relacionadas a oncologia.

A ANMECC atende a todas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98,

razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.233/2010

Declara de utilidade pública a Associação Diniz João Ribeiro, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação João Diniz Ribeiro, com
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sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A Associação João Diniz Ribeiro, com sede no Município de

Contagem, fundada em 28/9/2004, é uma entidade com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Essa entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais. Desenvolve projetos esportivos e

culturais, promovendo debates entre membros da comunidade em busca de

melhorias das condições de vida, lazer e entretenimento. Promove, ainda, a

integração entre crianças, jovens, adultos e idosos de sua comunidade,

proporcionando a convivência harmônica e sadia na sua área de atuação. Além disso,

desenvolve programas de combate ao uso da droga e violência, principalmente

através de práticas esportivas.

A formação extra-curricular dos associados e comunidade com a promoção de

cursos, seminários, simpósios e congressos faz parte dos programas sociais da

Associação João Diniz Ribeiro, o que incentiva a formação humanística, ética,

profissional e esportiva de todos os envolvidos com essa instituição.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de grande

importância para a entidade, pois, com essa documentação, poderá firmar parcerias

com órgãos públicos estaduais, viabilizando a ampliação de seu trabalho e a

continuidade de seus projetos junto à juventude, contribuindo assim com o Estado no

seu dever de promover a cidadania.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.234/2010

Dispõe sobre a capacitação dos Conselheiros representantes da sociedade civil nos

conselhos do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Compete aos conselhos do Estado de Minas Gerais garantir a capacitação

permanente dos seus Conselheiros representantes da sociedade civil, visando

garantir condições adequadas para:

I - atuar na formulação de estratégias de operacionalização das políticas públicas;

II - atuar no controle da execução das políticas públicas.

Art. 2º - Para efeito desta lei, consideram-se capacitação os processos formais de

transmissão e construção de conhecimentos por meio de:

I - cursos, seminários e oficinas de trabalho;

II - uso de metodologias de educação à distância;

III - processos participativos diversos, como os fóruns de debates, as conferências e

plenárias dos conselhos.

Parágrafo único - O processo de capacitação deve ser contínuo e permanente para

garantir a formação dos Conselheiros representantes da sociedade civil, que se

renovam periodicamente.

Art. 3º - Consideram-se objetivos do processo de capacitação:

I - instrumentalizar os Conselheiros representantes da sociedade civil para o

exercício de sua competência legal através da disponibilização de informações e

conhecimentos necessários à efetividade do controle social;

II - discutir as diretrizes e os princípios que definem as diversas políticas públicas

em que atuam, as metas a serem alcançadas e os obstáculos reais que dificultam a

sua efetivação;

III - fortalecer a atuação dos Conselheiros como elementos catalisadores da

participação da comunidade no processo de implementação das diversas políticas

públicas;

IV - propiciar aos Conselheiros a compreensão do espaço dos conselhos como

“locus” de manifestação de interesses plurais frequentemente conflitivos e

negociáveis, tendo como horizonte a eficácia das diversas políticas públicas;

V - desenvolver estratégias que promovam o intercâmbio de experiências entre os

conselhos e o incremento da articulação com suas bases;

VI - contribuir para a formação de uma consciência cidadã que considere a

compreensão ampliada da sua área de atuação e sua articulação intersetorial com
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outras áreas das políticas públicas;

VII - contribuir para a estruturação e a articulação de canais permanentes de

informação sobre os instrumentos legais (leis, normas, regras, decretos e outros

documentos) presentes na institucionalização da sua área de intervenção.

Art. 4º - A operacionalização do processo de capacitação dos Conselheiros deve

considerar:

I - a seleção e a preparação de material informativo;

II - a identificação de técnicos e parceiros que terão o papel de agentes

transmissores de informações, de facilitadores e catalisadores das discussões sobre

os temas;

III - a realização das atividades de capacitação dos Conselheiros com ampla

discussão dos temas, democratização das informações e exploração de dinâmicas de

grupo que facilitem a construção dos conteúdos teóricos;

IV - o estabelecimento de parcerias com os Municípios interessados para que

contribuam com a capacitação dos seus Conselheiros municipais.

Art. 5º - Compete ao Estado, por meio de seus representantes em cada conselho,

oferecer as condições necessárias para que o processo de capacitação ocorra,

propiciando infraestrutura adequada, não apenas para o pleno funcionamento dos

conselhos, mas também para a capacitação de Conselheiros.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Padre João

Justificação: É impossível negar o papel dos conselhos estaduais na execução das

políticas públicas e principalmente no controle do cumprimento de seus princípios e

na promoção da participação da população. Em seu processo de institucionalização

no âmbito das políticas públicas, os conselhos, como instâncias paritárias,

representam espaços participativos nos quais emerge uma nova cultura política,

configurando-se como uma prática em que se fazem presentes o diálogo, a

contestação e a negociação em favor da democracia e da cidadania.

A sua dinâmica de funcionamento varia em conformidade com as relações que se

estabelecem entre usuários, gestores, prestadores e servidores públicos, e suas
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deliberações são, em geral, resultado de negociações que contemplam a diferença de

interesses de cada segmento e representações e que garantem a transparência de

relação entre os distintos grupos que o constituem.

Essas relações, que têm como pano de fundo questões como a representatividade

de seus membros, a visibilidade de suas propostas, a transparência de sua atuação,

a permeabilidade e a comunicação com a sociedade, é que vão definir em cada

conselho a qualidade de sua ação. É possível observar que o desempenho dos

conselhos - espaço de consolidação da cidadania - está relacionado à maneira como

seus integrantes se articulam com as bases sociais, como transformam os direitos e

as necessidades de seus segmentos em demandas e projetos de interesse público e

como participam da deliberação das diversas políticas públicas.

Em face da diversidade que ocorre no nível de desenvolvimento da organização

dos movimentos sociais e de mobilização das forças políticas nos Estados e

Municípios do País, a atuação dos conselhos no direcionamento das políticas

públicas deve promover a mesma facilidade de acesso de todas as representações

da sociedade às informações, quer sejam de ordem técnico-normativa, quer de ordem

econômico-jurídica, assim como deve promover a avaliação de como as informações

são entendidas e utilizadas para fundamentar as conquistas de cada segmento social,

fortalecendo a democracia, garantindo a transparência na gestão governamental e

exercendo de forma eficaz o controle social.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N 4.235/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública Distrital de

Chaveslândia do Município de Santa Vitória - Consep - CHSV -, com sede no

Município de Santa Vitória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública

Distrital de Chaveslândia do Município de Santa Vitória - Consep - CHSV -, com sede

no Município de Santa Vitória.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: O Conselho de Segurança Pública Distrital de Chaveslândia do

Município de Santa Vitória - Consep - CHSV -, fundada em 21/3/2007, é uma

entidade civil de direito privado, 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 e foro na Rua 8, nº

363, Distrito de Chaveslândia, no Município de Santa Vitória. O Consep-CHSV tem

por finalidade colaborar com as questões de defesa social, principalmente aquelas

ligadas à prevenção criminal.

O Conselho de Segurança Pública Distrital de Chaveslândia do Município de Santa

Vitória, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, está em

pleno e regular funcionamento, sendo a Diretoria em exercício, com mandato de

2009-2011, constituída de membros de reconhecida idoneidade moral, nada

constando que desabone a conduta dos mesmos. Outrossim, a entidade não

remunera os membros de sua Diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui

lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou conselheiros sob

nenhuma forma, sendo todos os seus membros de reconhecida idoneidade moral.

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

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.236/2010

Estabelece requisitos para a comercialização dos botijões de gás de cozinha - GLP

- no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os botijões utilizados no envase de gás de cozinha - GLP - comercializados

no Estado, quando este for realizado por terceiros, senão aquele cuja marca consta

estampada no próprio vasilhame, deverão apresentar selo de requalificação emitido

por órgão competente e rótulo que deverá ser fixado na parte externa, que deverá
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conter:

I - nome, logomarca e CNPJ do fabricante do recipiente;

II - nome, logomarca, CNPJ e endereço da empresa envasadora;

III - informações de utilização do produto e os riscos que apresenta;

IV - data do envase.

Parágrafo único - Sendo o envasamento realizado pela empresa fabricante do

botijão de gás, este deverá trazer apenas rótulo com as informações previstas nos

incisos do “caput”.

Art. 2º - A empresa envasadora, distribuidora ou revendedora flagrada em

descumprimento desta lei sofrerá as penalidades constantes na Lei nº 8.078, de 11

de setembro de 1990.

Art. 3º - A fiscalização do disposto nesta lei ficará a cargo do Poder Executivo

Estadual, através dos seus órgãos competentes, podendo ser firmado convênio entre

aquele e os Municípios para delegação dos poderes de fiscalização.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: A prática do comércio do “gás pirata” é algo que há muito assola o

Estado, tendo essa questão em muito se agravado em razão da alta carga tributária

suportada pelo gás de cozinha - GLP - nesta unidade da Federação.

São inúmeros os casos, em especial nas cidades que fazem fronteira com os

Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, em que as distribuidoras e

revendedoras do produto o adquirem nesses Estados para aqui o comercializar. Muito

além de uma fraude tributária, essa prática expõe os consumidores a riscos diversos,

visto que o GLP comercializado é transportado clandestinamente, sem os cuidados

necessários, chegando aos lares dos mineiros sem qualquer identificação de

procedência.

Assim, em caso de acidentes domésticos, vazamentos e botijões sem condições de

uso, o consumidor fica à mercê de sua própria sorte, não tendo a quem recorrer,

ficando as empresas impunes, a se esquivarem da responsabilidade a elas imposta

pelo Código de Defesa do Consumidor.
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Este projeto é uma tentativa de não só resguardar os direitos dos consumidores, em

especial o direito à informação, previsto no art. 6º da Lei nº 8.078, de 1990,

garantindo a esses a segurança necessária nas suas relações comerciais, como

também em muito contribuirá para o combate à prática do comércio do “gás pirata”,

podendo, inclusive, ajudar na arrecadação tributária do Estado.

Importante mencionar que o projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito ao

consumo, matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal, segundo dispõe o art. 24 da Constituição da República. Esse mesmo

dispositivo, em seu § 3º, reserva aos Estados a competência legislativa plena para

atender a suas peculiaridades, uma vez que não existe lei federal sobre o tema.

Nessa mesma linha, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 55, determina

que em caráter concorrente os três entes da federação baixarão normas relativas à

produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços, não sendo

outro o que aqui se pretende.

Assim sendo, não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou legal ao

trâmite do projeto, sendo certo que a sua aprovação trará enormes benefícios para os

consumidores mineiros e o Estado.

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

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.237/2010

Isenta do pagamento de emolumentos e de taxas de fiscalização judiciária os

proprietários de imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os proprietários dos imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa,

Minha Vida, previsto na Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, ficam isentos do

pagamento dos emolumentos incidentes sobre os atos relativos ao registro de títulos

translativos de domínio de imóveis em seu nome e das taxas de fiscalização

judiciária.

Art. 2º - Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, a compensação pelos atos

gratuitos praticados pelos registradores de imóveis em decorrência da aplicação
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desta lei.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: Todo brasileiro possui há muito o sonho da casa própria, direito

catapultado à condição de fundamental pela Constituição Federal de 1988. Com base

nisso, o governo federal lançou o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, no

qual está prevista a construção de moradias para famílias que possuem renda de até

10 salários mínimos.

Dados históricos mostram que aproximadamente 97% das moradias de famílias

com renda de até três salários mínimos eram feitas com parcos recursos próprios, em

decorrência da falta de acesso dessa parcela da população a crédito do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço e a outros tipos de financiamentos habitacionais, o

que decerto impulsionou a criação do programa mencionado.

Ocorre que os beneficiários do programa, por serem de baixa renda, têm enfrentado

dificuldades financeiras para pagar aos cartórios as taxas de emolumentos e

fiscalização judiciária sem que seja sacrificado o seu sustento e de sua família. Em

que pese a previsão na lei federal de redução no pagamento das custas e

emolumentos a serem cobrados nos atos que tenham como objeto as habitações

inseridas no programa Minha Casa, Minha Vida, faz-se necessária, em razão do

pacto federativo e da competência dos Estados membros para a definição e cobrança

dessas taxas, a adequação da lei estadual para a eficácia da norma federal.

O que propomos com esta proposição é que o Estado de Minas, sempre na

vanguarda, vá além, concedendo uma completa isenção no pagamento dos

emolumentos e taxas judiciárias a serem cobradas daqueles que estão prestes a

realizar seu sonho. Ao assim agir, estaríamos dando efetividade aos preceitos

constitucionais que garantem o direito à habitação e a dignidade da pessoa humana,

observando, ainda, em sua essência, a função social da propriedade privada.

- 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 4.238/2010
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Dispõe sobre a exigência de concurso público para o cargo de leiloeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Será exigido concurso público para o provimento do cargo de leiloeiro, o

qual deverá ser exercido mediante nomeação pela Junta Comercial e matrícula nesse

órgão.

Art. 2º - O leiloeiro oficial concursado exercerá suas atribuições em todo o território

do Estado.

Art. 3º - O concurso público será realizado pela Junta Comercial, mediante convênio

com instituição pública ou privada, nos termos do edital, que será publicado três

vezes, com antecedência mínima de sessenta dias da data de realização do

concurso.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: No Estado de Minas Gerais, a profissão de leiloeiro é exercida

mediante matrícula na Junta Comercial, não existindo necessidade de concurso

público para o cargo.

Paradoxalmente, a profissão de tradutor juramentado, que, assim como a de

leiloeiro, possui o mesmo status de agente auxiliar do comércio, exige a aprovação

em concurso público para a matrícula no órgão.

Esse tratamento divergente, além de ferir o princípio da isonomia, que consta no

art. 5º da Constituição Federal, não observa a determinação insculpida no art. 37 da

mesma Carta da República, que prevê que a investidura em cargo ou emprego

público somente se dará mediante aprovação prévia em concurso público.

Saliente-se que no passado ambas as profissões mereciam tratamento equânime,

de tal sorte que o Decreto nº 22.753, de 1983, que continha o regimento interno da

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, trazia a exigência, em seu art. 109, do

que aqui se pretende.

É importante mencionar que não há óbice para a propositura deste projeto de lei,

uma vez que é de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal legislarem sobre as matérias que afetam as juntas comerciais, não havendo,
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também, vício de iniciativa, pois não se pretende criar ou extinguir cargos com a

referida norma, mas tão somente traçar procedimentos para a seleção do agente

público.

Dito isso, fica patente a necessidade de concurso público para a profissão de

leiloeiro, o que trará maior clareza e transparência aos atos praticados, razão pela

qual apresentamos este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.239/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Oriente e Genipapinho, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais da Região de Oriente e Genipapinho, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Oriente

e Genipapinho é uma entidade civil de caráter assistencial, sem fins lucrativos e

econômicos, com sede no Município de Porteirinha.

O objetivo da Associação é promover o desenvolvimento da comunidade do Oriente

e Genipapinho, zona rural desse Município, bem como o bem-estar social dos

moradores e suas famílias, através da implantação de projetos comunitários para

geração de emprego e renda familiar, serviços de assistência social, orientação

técnica e jurídica, qualificação e treinamento profissional, melhorando a qualidade de

vida dos moradores.

A Associação encontra-se em plena atividade e funcionamento, prestando grandes

benefícios à comunidade.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.240/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Norte de Minas - Asnorte -, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais do Norte de Minas - Asnorte -, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Norte de Minas -

Asnorte - é uma entidade civil, de caráter assistencial, sem fins lucrativos e

econômicos, com sede no Município de Porteirinha.

O objetivo da Associação é a prestação de serviços que possam contribuir para o

bem-estar social dos associados, através de atividades de assistência social, médica,

dentária, técnica, recreativa, educacional, esportiva e cultural ou com este mesmo

objetivo.

A Associação encontra-se em plena atividade e funcionamento, prestando grandes

benefícios à comunidade.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.241/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Serrado II, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Serrado II, com sede no Município de Porteirinha.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Serrado II é uma

entidade civil, sem fins lucrativos e econômicos, de caráter social, com sede no

Município de Porteirinha.

O objetivo da Associação é promover o desenvolvimento da comunidade de

Serrado, zona rural do Município de Porteirinha, através da participação popular, do

trabalho associativo e da implantação de projetos comunitários para a geração de

empregos e renda familiar.

Destina-se também a orientação técnica e jurídica, qualificação e treinamento

profissional para atendimento dos associados e suas famílias, execução direta ou

mediante convênios. A Associação encontra-se em plena atividade e funcionamento,

prestando grandes benefícios à comunidade.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.242/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Lajes II, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Lajes II, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lajes II é uma

entidade civil de caráter assistencial, sem fins lucrativos e econômicos, com sede no

Município de Porteirinha.
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O objetivo da Associação é a prestação de serviços que possam contribuir para a

promoção da assistência e do bem-estar social dos associados, através de atividades

de assistência nas áreas social, médica, dentária, técnica, recreativa, educacional,

esportiva e cultural. A Associação encontra-se em plena atividade e funcionamento,

trazendo grandes benefícios à comunidade.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.243/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região do Paraguai, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais da Região do Paraguai, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região do Paraguai

é uma entidade civil, sem fins lucrativos e econômicos, com sede no Município de

Porteirinha.

O objetivo da Associação é promover o desenvolvimento da comunidade do

Paraguai, Município de Porteirinha, bem como o bem-estar social dos moradores e

suas famílias, através da participação popular e do trabalho associativo, por conta

própria ou em parcerias com instituições públicas, empresas e organizações não

governamentais.

A Associação encontra-se em plena atividade e funcionamento, prestando grandes

benefícios à comunidade.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.244/2010

Declara de utilidade pública o Clube Port's Bikers de Porteirinha, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be Port's Bikers de Porteirinha,

com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O Clube Port's Bikers de Porteirinha é uma entidade civil fundada em

6/4/2001, sem fins lucrativos e econômicos, com sede nesse Município.

O objetivo do Clube é a prestação de serviços que possam contribuir para a

promoção da assistência e do bem-estar social e cultural de seus associados através

da realização de atividades de assistência nas áreas social, médico-odontológica,

técnica, recreativa, educacional, desenvolvidas mediante a integração ou celebração

de convênio com qualquer entidade pública ou privada.

A entidade encontra-se em plena atividade e funcionamento, oferecendo grandes

benefícios à comunidade.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.245/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Vila

Kennedy e Adjacências - Amovika -, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos
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Moradores da Vila Kennedy e Adjacências - Amovika -, com sede no Município de

Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores da Vila Kennedy e

Adjacências - Amovika - é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, com sede

no Município de Porteirinha.

O objetivo da Associação é o desenvolvimento de atividades de assistência médica

e dentária, técnica, educacional, esportiva e cultural, bem como de proteção à saúde,

à família, à maternidade, à infância e à velhice.

Também tem como objetivo habilitar e reabilitar portadores de deficiências e dar

assistência ao menor carente através de cursos profissionalizantes e oficinas de

artes, buscando a melhor qualidade de vida dos moradores.

A Associação encontra-se em plena atividade e funcionamento, prestando grandes

benefícios à comunidade.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.246/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Bertolusso, com sede no Município de

Curral de Dentro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Bertolusso, com sede no

Município Curral de Dentro.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Fundação Bertolusso, constituída com objetivos não econômicos,
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teve seu início em 5/5/2008, no Município de Curral de Dentro.

A finalidade da Fundação é promover o desenvolvimento comunitário através da

realização de obras, melhoramentos, atividades assistenciais, bem como

processamento de produtos agrícolas, artesanato, e oficinas de trabalho para a

melhoria da qualidade de vida e renda da família dos associados.

O objetivo também é trabalhar com reforço escolar de crianças, adolescentes e

adultos carentes, além de promover cursos profissionalizantes como bordados, corte

e costura, crochê, pintura, computação e outros, encontrando-se em plena atividade e

funcionamento e prestando grandes benefícios à comunidade através de campanhas

e eventos, principalmente na área social. A Fundação encontra-se em plena atividade

e funcionamento e prestando grandes benefícios à comunidade através de

campanhas, eventos e na área social.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.247/2010

Dispõe sobre a concessão de certificado de redução de emissão de gases de efeito

estufa a instituição pública e privada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado concederá certificado a instituição pública ou privada que reduzir

a emissão de gases de efeito estufa nos processos de produção de bens e serviços,

na forma, prazo e condições estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único - O licenciamento ambiental somente poderá servir de parâmetro

para fins de concessão de certificado quando o empreendimento ou atividade

adotarem medidas de controle de emissão de gases acima dos limites técnicos

exigidos pelo órgão licenciador.

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos  nesta lei, fica facultado ao

Estado adotar as seguintes medidas:

I - credenciar instituição pública ou privada para fins de avaliação de processos de
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produção de bens e serviços;

II - observado o disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000, conceder à instituição certificada redução da carga tributária nos

valores a recolher dos impostos devidos em até:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do Imposto de Circulação de Mercadorias e

Serviços – ICMS;

b) 1% (um por cento) do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA;

c) 0,7% (zero vírgula sete por cento) do Imposto de Transmissão, Causa Mortis e

Doação – ITCD;

III - reduzir em até 2% (dois por cento) os valores pagos a título de taxa de juros de

empréstimos concedidos com recursos de fundos estaduais;

IV - celebrar convênios com instituições de direito público e privado.

Art. 3° - A instituição certificada poderá utilizar  a certificação para fins de

“marketing” e propaganda de bens e serviços, atendidas as condições estabelecidas

em regulamento.

Art. 4º - O uso irregular da certificação será punido com multa diária de 50 a 5.000

Ufemgs - (cinquenta a cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º - Constatada a qualquer tempo irregularidade na concessão do certificado, a

instituição certificada será punida com pena de multa, nos limites previstos nesta lei, e

obrigada a restituir em dobro os valores dos juros ou da carga tributária reduzidos,

sem prejuízo das demais sanções civis e penais cabíveis.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de dua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: A preocupação com as mudanças climáticas motivou a celebração de

um acordo internacional em Quioto, em que diversos países se comprometeram a

reduzir a emissão de gases de efeito estufa decorrentes de atividades antrópicas,

consideradas por uma parcela significativa da comunidade científica como um dos

principais causadores do aquecimento global.

Discutido e negociado no Japão em 1997, o Protocolo de Quioto, que entrou em

vigor em 2005, estabelece metas de redução obrigatórias para alguns países e seu
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prazo de validade expira em 2012.

Segundo esse Protocolo, a redução de emissão de gases de efeito estufa deverá

acontecer em várias atividades econômicas. Para tanto, estimula os países

signatários a cooperarem entre si por meio de ações como reforma dos setores de

energia e transportes, promoção do uso de fontes energéticas renováveis, eliminação

de mecanismos financeiros e de mercado não apropriados aos fins da convenção-

quadro de mudanças climáticas e limitação de emissões de metano no

gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos e proteção de florestas

nativas.

No ano de 2009, Minas Gerais deu um passo significativo em prol da redução da

emissão de gases de efeito estufa. Ao promover alteração na Lei nº 14.309, de 2002,

que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade, o poder público

adotou um conjunto expressivo de medidas voltadas para a proteção das florestas

nativas. Entre elas, destaca-se a obrigação de uso de, no mínimo, 95% de florestas

plantadas nos processos produtivos de grandes consumidores de matéria-prima

florestal, até o ano de 2018.

Também no ano de 2009, merecem registro dois grandes eventos relacionados às

mudanças climáticas. Na Dinamarca, a atenção mundial se voltou para a 15ª

Conferência da Mudança do Clima da ONU em Compenhague – COP15. O objetivo

dessa conferência era fechar um acordo para suceder o Protocolo de Quioto, cujo

prazo expira em 2012. No Brasil, o governo federal sancionou a lei que institui a

Política Nacional de Mudanças Climáticas no País.

Com vistas a contribuir com essa discussão, submetemos à análise desta Casa

este projeto de lei. Trata-se de uma proposição que visa estimular, por meio de

certificação e concessão de benefícios financeiros e fiscais, as instituições públicas e

privadas a reduzirem a emissão de gases de efeito estufa nos seus processos de

produção de bens e serviços, por meio de medidas como o uso de tecnologias mais

limpas e adoção de medidas compensatórias.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 5.460/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Anael Robson Ramon Farias, Prefeito de Nova Módica,

por sua eleição para o cargo de Presidente da Associação dos Municípios da

Microrregião do Leste de Minas - Assoleste. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.461/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Centro Infantil Missão de Misericórdia Malta/Brasil por seu

9º aniversário de constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.462/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sociedade Musical Carlos Gomes por seu 29º aniversário.

(- À Comissão de Cultura.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão Especial sobre a

Arbitragem.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado José Henrique; caro

Secretário, Deputado Sargento Rodrigues; Deputados e Deputadas, gostaria de citar

uma frase muito importante do grande líder negro Martin Luther King: “O que me

preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem-

caráter, dos sem-ética; o que mais me preocupa é o silêncio dos bons.” Justifico

assim o assunto que trago à baila, neste momento, no Plenário da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Em 2007, quando aqui cheguei, Deputado recém-empossado, fiz um discurso

preocupado com o destino da democracia brasileira e com a forma pela qual o povo

brasileiro administra a parte mais importante da decisão do seu futuro, as eleições.

Digo claramente que de cada 10 pessoas pelo menos 7 não se lembram em quem

votou na última eleição. Com base em uma pesquisa nacional publicada até mesmo

em outros jornais, a imprensa mineira revelou ontem - essa é uma revelação da

pesquisa e não dos meus sentimentos - que dois em cada três eleitores não se
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lembram do nome do político em quem votaram. Sr. Presidente, o mais

surpreendente é que na classe A e B, ou seja, entre os mais ricos, 48% não se

lembram; na classe C, a classe emergente no Brasil, 62%. Essa é a classe que está

podendo comprar fogão, geladeira ou um carrinho a prestação. Dessas pessoas, 62%

não sabem em quem votaram na última eleição. Já nas classes D e E, que são as

parcelas mais pobres e mais deprimidas da população, 80% não sabem em quem

votaram. Isso me preocupa, porque há um silêncio profundo dos bons, enquanto há

um grito dos corruptos, violentos, desonestos e sem caráter. Especialmente agora,

durante o recesso parlamentar, iniciou-se a formidável corrida do ouro, como se

estivéssemos no velho Oeste americano.

O interior de Minas, assim como o interior do Brasil, está sendo violentamente

estuprado pela força do dinheiro dos candidatos sem caráter e sem ética, que

procuram o interior bravo para comprar cabos eleitorais. Sabemos - e isso é histórico

no Brasil recente - que alguns vendem seus votos até mesmo por telefone. Basta ligar

para um Vereador de uma determinada cidade que foi eleito com 500 votos e

combinar 200 ou 300 votos. O pagamento pode ser feito pela metade, ou seja, uma

parte antes e outra depois das eleições.

A minha grande preocupação é se as pessoas realmente começarão a se

conscientizar do valor do seu voto, para depois não reclamarem dos seus Deputados

Estaduais e Federais, Senadores, Governadores, Prefeitos. Nós, que conhecemos

política e estamos há 30 anos nela, acompanhamos seu movimento em todos os

quadrantes da nossa área. Posso dizer de carteirinha que não invado área de

ninguém, fico só na minha região, só trabalho e peço voto lá. O que me preocupa - e

vimos várias entidades já manifestando essa necessidade - é que o programa da

Dilma lançado pelo PT ainda não falou em voto distrital. Por que não se discute voto

distrital? Ora, ninguém vai discutir voto distrital em véspera de eleição, mesmo porque

a lei eleitoral só pode ser alterada um ano antes da realização das eleições.

Em 2007, 2008 e 2009, queixei-me aqui da ausência da preocupação dos políticos

com o voto distrital, exatamente para evitar este fato que está comprovado nas

pesquisas: o sujeito vota em quem não conhece e nunca viu por interesse particular,

por indução de alguém ou apenas para ficar livre da função cívica de votar. Na minha
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experiência de vida, em várias eleições para Deputado Estadual, Federal, Senador,

via gente chegar à boca da urna procurando um papelzinho no chão para arranjar um

número para votar, para não perder seu voto. O papelzinho que aparecesse receberia

o benefício.

Temos que repensar este país. Primeiro, nós, políticos, temos que tomar um pouco

de vergonha na cara e começar a discutir os assuntos mais pesados e sérios. Outro

dia mesmo, participando de um debate na TV Assembleia, falávamos da necessidade

da própria TV Assembleia estimular o debate das grandes questões nacionais, das

preocupações que a população deve ter e que nós, Deputados, temos obrigação de

ter primeiro. Embora grande parte não saiba em quem votou, é preciso que nos

preocupemos com a sorte pelo menos daqueles que ainda se lembram do nome em

que votaram. A nossa democracia é tenra, uma plantinha muito pequenininha, faz

pouco tempo que saímos da ditadura. É preciso valorizar o voto. Em todos os lugares

onde vou, em todos os debates dos quais participo e em todas as reuniões que faço

nas minhas campanhas, mostro de forma clara para as pessoas que o voto é a arma

mais poderosa que existe, a mais igualitária. O homem mais rico ou o mais pobre tem

um voto só. Não se paga para votar, não se gasta um tostão, é preciso só ir votar.

Mas, se se vota errado, paga-se caro durante quatro anos.

Sr. Presidente, neste momento a minha região tem sido muito visitada, o que é visto

até com muita alegria para nós - muitos Deputados que nunca por lá apareceram

estão visitando, chegando, se reunindo, oferecendo vantagem e dinheiro. A minha

preocupação não é com a invasão do meu território, porque, historicamente, o Vale

do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha sempre venderam seus votos para os

Deputados das regiões mais ricas de Minas Gerais, e por isso a região continua

pobre. O que me preocupa é olhar a prestação de contas do Banco do Brasil e

verificar claramente que a distribuição do crédito rural em Minas Gerais, na safra

2008-2009, foi de R$5.100.000.000,00 e apenas 1,8% foram destinados aos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri, ao passo que o Sul de Minas recebeu 28% do total e o

Alto Paranaíba recebeu 15,3%. E o que mais me preocupa, Sr. Presidente, é que a

situação da safra 2008-2009 se confirma também na safra 2009-2010. Até agora

foram aplicados R$3.500.000.000,00 no crédito rural, e as regiões do Jequitinhonha e
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do Mucuri, que tiveram, na safra passada, apenas 1,8% dos recursos do crédito rural,

este ano têm apenas 1,7% - já caiu mais um pedacinho, o que tende a perpetuar a

nossa situação de dificuldade.

Mais estranho ainda, Sr. Presidente, é lembrar que o governo federal determinou,

por decreto, que os Municípios de Águas Vermelhas, Berizal, Catuji, Caraí, Indaiabira,

Itanhomi, Itaipé, Patis, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio

Pardo e Urucuia já não poderão produzir café de sequeiro. Esses Municípios foram

eliminados do zoneamento agrícola pelo governo federal, que determinou que a partir

deste ano o café produzido por eles já não é café de sequeiro. Eles já não poderão

produzir café de sequeiro. O que aconteceu, Sr. Presidente? Os créditos dos Bancos

do Brasil e do Nordeste, os custeios que foram retirados não podem ser renovados, e

o cidadão não tem como pagar. Estão saindo de uma baita seca agora, e não há

produção para fazer o pagamento.

Veja, Sr. Presidente, a extensão e a importância dessa informação: de todos os

produtos agrícolas e pecuários que possuímos, o café representa 30,86% do total de

financiamentos do Estado de Minas Gerais. E agora vem o governo federal e diz que

no zoneamento agropecuário para Minas Gerais neste ano essas cidades já não

poderão produzir café. Como se isso fosse fácil. À época da ditadura de Getúlio

Vargas, ele mandou pagar para erradicar café. Havia café de mais, então ele mandou

pagar por pé de café e cortar. E cortaram, era a época da ditadura. Mas em plena

democracia, o governo federal estabelece regras dessa natureza. Não me estranha

essa posição dos tecnocratas e dos burocratas de Brasília que nunca pisaram no

chão do interior do Brasil, Sr. Presidente. Essa é a mesma turma que considera que a

mata seca, a 1.000km de distância do litoral, a partir deste ano, seja chamada de

mata atlântica. Foi rebatizada. A mata seca do Norte de Minas virou mata atlântica

por decreto. Mudou de nome. Quem estende um pouquinho de geografia, quem foi à

escola e estudou pelo menos dois, três anos, viu o mapa do Brasil e o Oceano

Atlântico. Viu que há um litoral no Brasil. Entende que mata atlântica é a que está

mais próxima do litoral. E o governo federal determina de forma equivocada que a

mata seca agora tem de ser chamada de mata atlântica. Com isso os produtores do

Norte de Minas estão numa situação de extrema dificuldade. Como vão trabalhar,
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como poderão explorar aquelas terras? Lembrando que o Brasil ainda possui

71.000.000ha a serem expandidos na sua fronteira agrícola para produzir mais

alimento para o nosso povo e para o mundo.

Estranhamos essas situações e começamos a nos preocupar ainda mais, pois não

vimos até o momento os Deputados Federais discutirem os problemas mais sérios,

hodiernos, do Brasil. Um deles é a reforma tributária, Sr. Presidente, em que o

governo federal fica com 70% de tudo que se arrecada no País, o governo do Estado

com 24% e os Municípios apenas com 6%. Os pobres, os coitadinhos dos Prefeitos

ficam numa situação muito complicada, muito difícil.

A primeira liderança que a pessoa do Município chama é o Vereador, que vai atrás

do Prefeito. E nenhum dos dois tem capacidade financeira para resolver o problema

nem para buscar uma solução para tal.

Da mesma forma como comecei, Sr. Presidente, isso tudo é decorrência, é

consequência daquilo que Rui Barbosa um dia tentou sintetizar em uma frase: “De

tanto ver triunfar as nulidades... às vezes se tem vergonha de ser honesto neste

país”. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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 e pelas galerias, o

pronunciamento que me traz a esta tribuna tem o seguinte título: “Arrastou, matou e já

está livre!”. A cada ano as autoridades comemoram os aniversários do Estatuto da

Criança e do Adolescente - ECA -, que, em julho de 2008, alcançou a maioridade. É

certo que obtivemos avanços imprescindíveis com o advento desta lei, Lei nº 8.069,

de 1990, mas ainda precisamos ter coragem para avançar um pouco mais. Nesse

contexto, lembro a repercussão mundial, em 2007, da morte do garoto João Hélio, de

apenas 6 anos. Vítima de um crime bárbaro, ele foi arrastado por sete quarteirões,

preso ao cinto de segurança do carro em que estava, tomado de assalto por

criminosos. Ao pesquisar as matérias jornalísticas sobre o caso, encontramos o

seguinte trecho da fala de uma das testemunhas do crime, publicada no jornal “O

Globo” do dia 8/2/2007: “Os elementos sabiam que o garoto estava preso. Segundo

uma testemunha que os perseguiu, eles andavam em ziguezague tentando se livrar
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do corpo. Eles arrastaram o corpo por sete quilômetros com a criança batendo na

roda traseira e no chão, quicando. Eles viram o corpo e foram muito frios. A gente vê

isso pela forma como foi deixado o carro. Ele foi estacionado num canto da rua.

Então, eles sabiam o que estavam fazendo – afirmou”.

Reproduzi este trecho apenas para que possamos exercitar nossa memória sobre o

quanto essa família sofreu e ainda sofre com aquela tragédia. Com certeza, é uma

dor que aumentou ainda mais na semana passada, ao saber que um dos autores

deste crime monstruoso, à época com 16 anos de idade, já está livre. Ele não

cumpriu nem mesmo os três anos de medida de internação – nome técnico da pena

aplicada ao menor. Mas a complacência da Justiça não parou por aí, além de ser

beneficiado com uma punição muito branda, foi inserido no Programa de Proteção à

Criança e ao Adolescente, do governo federal. Então, pergunto: e a família da vítima,

foi assistida com o quê? Como sabemos, não foi amparada em nada, pois vítima

neste país é entregue à própria sorte. Da tribuna da Assembleia tenho questionado a

aplicação de alguns itens do ECA. Pois não é possível ficar calado diante de

situações como essa. Vejo, no meu dia a dia, um monte de autoridades portar-se de

maneira hipócrita quando o assunto é tornar mais pesadas as penas para

adolescentes que cometem crimes. Como diria a Professora David Corine, ao

lecionar a matéria “Lei e Controle Social”, na pós-graduação em Estudos de

Criminalidade e Segurança Pública, que concluí na UFMG: “A pena, para ter seu

efeito, tem que ser célere, certa e severa”.

Verificamos que muitas pessoas ainda defendem, com unhas e dentes, essa forma

branda de punição, ou melhor, esse “passar de mão” na cabeça de menores

criminosos. Opõem-se, assim, ao chamado pai do Direito Penal moderno, Cesare

Beccaria, que discorre em sua obra “Dos delitos e das penas” da seguinte forma: a

punição ao criminoso deve sempre obedecer à proporcionalidade entre a pena e o

delito. Mas, ao que parece, há uma multidão de surdos em nosso País,

especialmente no Congresso Nacional, que não consegue modificar o Estatuto da

Criança e do Adolescente. Temos que enfrentar esse assunto com mais seriedade.

Não dá mais para esperar e apenas contabilizar as vítimas que esses criminosos

adolescentes ainda farão. Quantos milhares ainda perderão suas vidas até que
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deixemos de nos omitir? Muitas vezes, o cidadão não consegue entender e, óbvio,

ninguém, em seu estado de lucidez, poderá concordar que crimes praticados contra a

pessoa tenham o mesmo tratamento de um crime contra o patrimônio. É óbvio que o

furto de uma laranja, de um aparelho celular, de um eletrodoméstico ou até de um

carro, praticado por um adolescente, deve ser tratado de forma diferente no momento

de sua punição. Mas, quando estamos diante de um crime como este, do garoto João

Hélio, a lei não pode tratar o autor da mesma forma. É exatamente isso que Cesare

Beccaria fala em sua obra: “a pena sempre deverá corresponder à gravidade do delito

praticado”. Ou será que o furto de um aparelho celular pode ser punido de forma igual

à morte do garoto João Hélio e tantas outras vítimas destes menores? Não podemos

mais aceitar essa situação passivamente. É preciso que toda a sociedade reaja; é

preciso corrigir esta grave falha do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Para

delitos leves, punições leves; mas, para os crimes contra a pessoa, as punições

devem ser sempre exemplares. Somente com a conscientização e a mobilização de

todos conseguiremos alterar a lei. No caso tomado como exemplo, o Juiz aplicou ao

menor a legislação vigente no País e, infelizmente, ela precisa ser alterada

urgentemente.

Vou repetir quantas vezes forem necessárias: no Brasil, preso mesmo fica é quem

vai para debaixo da terra! Agora, esse menor criminoso ainda vai dispor de

tratamento especial por meio de programa do governo federal. Até quando vamos

conviver com situações como essa? Até quando vamos aceitar uma lei que cada vez

mais incentiva menores a continuar no mundo crime? Sr. Presidente, quero ainda

destacar que a morte do garoto João Hélio publicada na matéria da revista “Veja”, no

dia 14/2/2007, teve a seguinte chamada: “Arrastado por quatro bairros do Rio de

Janeiro, morto e destroçado por bandidos. Mais de uma vez não vamos fazer nada?”

Há uma diferença enorme, Deputado. O que o Estatuto fez com a punição do menor?

O art. 121 da Lei nº 8.069 prevê a punição máxima para o ato infracional que -

tecnicamente falando - não pode nem ser chamado de crime. Esse artigo prevê uma

medida de internação de, no máximo, três anos. Então, se o menor mata 10, 15 ou 20

pessoas em um único ato, ele não poderá sofrer uma punição maior do que três anos

de medida de internação. Isso contrariou toda a lógica da construção do Direito
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Penal, que é essa que Cesare Beccaria defende em sua obra dos delitos e das

penas. Ou seja, se ele comete um furto de um aparelho celular, não se pode

penalizá-lo com uma pena gravosa; vai penalizá-lo com uma pena branda.

Em se tratando de menor, todos aqueles que defendem o Estatuto entendem que o

menor tem uma condição muito maior de se recuperar, em razão de sua própria

juventude. Isso funcionaria muito bem nos crimes e nas infrações mais leves, e não

nos crimes contra a pessoa. O Estatuto simplesmente balizou todos os delitos

praticados por menores com uma única punição máxima, de até três anos. O que ele

fez foi destruir a lógica e a coerência da punição, que é penalizar o infrator ou o

criminoso em razão da gravidade do delito praticado. Essa é a realidade. Será que

isso é tão incoerente que as pessoas não enxergam? Será que o menor pode matar

duas, três, quatro pessoas e continuar sofrendo uma medida de internação

extremamente branda? É o que sempre digo nos meus pronunciamentos: é passar a

mão na cabeça.

Ao postar uma pequena mensagem no meu “twitter”, um advogado da cidade de

Conselheiro Lafaiete me questionou se não seria melhor fazer a aplicação das

políticas sociais previstas no ECA. Uma coisa não exclui a outra. Podemos trabalhar

no campo da prevenção social cobrando as medidas de aplicação do ECA, mas, por

outro lado, não podemos deixar que os crimes contra a pessoa praticados por

menores continuem sendo punidos de uma forma tão branda como essa. Já dei

vários exemplos disso e gostaria de dar um outro, que foi a entrevista do jornalista

Carlos Viana, da Itatiaia, feita a um menor. Ele entrevistou um menor de 17 anos que

já havia matado nove pessoas, e a pena máxima que ele sofreu foi uma medida de

internação de três anos. O pior é que, ao completar 18 anos, esse menor terá a sua

ficha zerada, porque assim determina o Estatuto, podendo até ingressar em qualquer

órgão público, porque não consta nada na sua ficha como crime. A ficha desaparece,

até para esse menor que matou nove pessoas. É uma incoerência. O Brasil precisa

acordar, assim como as pessoas que defendem o ECA. Para todos os demais delitos

que forem praticados por menores, não vejo problema de se aplicar a medida de

internação de três anos, na proporção dos delitos praticados, entretanto os crimes

contra a pessoa - homicídio, latrocínio e estupro - não podem ser tratados de forma
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banal, como fez o Estatuto. Aliás, o Estatuto desconstruiu a lógica do direito penal e

inverteu toda a situação quando o menor percebeu que poderia matar à vontade,

porque o máximo que ele iria sofrer seria uma medida de internação de três anos. É

isso que está acontecendo, uma vez que existe uma lei que cada vez mais incentiva o

menor a praticar crimes monstruosos, como o que aconteceu com o garoto João

Hélio, de 6 anos, e como tantos outros crimes de homicídios bárbaros praticados por

menores.

Fica aqui o meu desabafo e o meu alerta para que esta Casa também ajude a

cobrar dos Deputados Federais e Senadores, em Brasília, uma saída para essa

letargia, a fim de que, realmente, levantemos essa bandeira e corrijamos essa falha

tão grave que é a forma do ECA de punir os adolescentes, especialmente no que

tange aos crimes praticados contra a pessoa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado, apenas para comunicar

a este Plenário que, há dois anos, fizemos a frente parlamentar por um transporte

digno e de qualidade em Belo Horizonte. Só quando acontece essa paralisação e

esse prejuízo dado ao comércio, de R$14.000.000,00, conforme divulgado pela

imprensa, é que falamos da tarifa e da qualidade do transporte.

Sr. Presidente, venho aqui, como Presidente dessa frente, mais uma vez, solicitar

aos governos estadual, municipal e federal a desoneração da passagem. Deputado

Weliton Prado, hoje pagamos 46% ao governo de impostos relativos à passagem do

transporte público. Temos condições, Deputado, em uma crise destas, de diminuir a

passagem em 40%, oferecer uma passagem com um preço menor à população e

uma remuneração mais digna aos rodoviários.

Depois dessa perda no comércio e na indústria, procurarei todos os segmentos

organizados - Fiemg, CDL e Sinduscon - para solicitar a assinatura em um

documento que será entregue ao Governador Aécio Neves, ao Prefeito Lacerda e, se

Deus quiser!, ao Presidente Lula. Está na hora de oferecermos um transporte de

qualidade à população. Não podemos nos lembrar do transporte apenas na hora em

que tudo está parado; ao contrário, temos de nos lembrar dessa questão no dia a dia.
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Fica aqui o apelo dos 77 Deputados desta Casa a fim de retomarmos essa frente,

enfim, para construirmos uma frente única pela desoneração. Esperamos que o

tratamento dado à cesta básica também seja dado ao transporte público. Muito

obrigado.

O Deputado Weliton Prado* - Concordo com o Deputado Alencar da Silveira Jr. No

período da manhã, estive com a Prefeita de Contagem Marília Campos, que está

realizando um brilhante trabalho na cidade. Na oportunidade, ela nos pediu que,

assim como fizemos a campanha pelo fim da taxa de incêndio, da mesma maneira

que conseguimos a primeira redução na conta de luz da Cemig em 56 anos de sua

existência, do mesmo modo que impedimos o aumento do valor da água da Copasa

no ano passado e impedimos que a Cemig e a Copasa incluíssem o nome dos

inadimplentes no SPC e no Serasa, abraçássemos a campanha do metrô de

superfície - VLT -, que abrange toda a Região Metropolitana de Ribeirão das Neves,

Betim, Contagem, Santa Luzia e Belo Horizonte.

Em Belo Horizonte, às vezes nota-se o sentimento de se resolver apenas um

problema local, em determinados pontos. Faço uma crítica ao Prefeito Márcio

Lacerda, que precisa pensar realmente no desenvolvimento regional, ou seja, na

Região Metropolitana como um todo. Fortaleceremos o Movimento Pró-Metrô,

intensificaremos a luta. A Copa do Mundo 2014 está aí, e toda a Região

Metropolitana tem de ser atendida.

O custo do transporte é realmente muito alto, e o serviço é de péssima qualidade.

Belo Horizonte é uma das únicas Capitais do Brasil em que os estudantes não têm

direito ao meio passe. Em todas as outras Capitais, os estudantes têm o meio passe,

pagam meia passagem. Em Belo Horizonte, essa situação não é realidade.

Por que o metrô não saiu até hoje? Por vários motivos. Primeiro, falta vontade

política e integração entre o Prefeito e o Governador, especialmente no tocante ao

benefício que é concedido às concessionárias, às empresas de transporte. Na

verdade, essas empresas impediram a implementação do metrô em Belo Horizonte.

Como deixariam de ganhar dinheiro, não tiveram interesse no metrô.

A partir do momento em que se falou na criação de um consórcio com as empresas

de ônibus para fazer esse transporte, eles concordaram imediatamente. Estive com a
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Prefeita Marília Campos e disse-lhe que encamparemos essa luta no momento

apropriado. Vamos intensificar nossas gestões junto ao governo federal. Cobraremos

a responsabilidade do governo do Estado e também do Prefeito de Belo Horizonte

Márcio Lacerda. Agora estamos intensificando também a campanha por tarifas justas

de telefonia e internet, visto que estão entre as mais caras do mundo.

Antes de entrar nesse ponto, gostaria de cumprimentar os Agentes Penitenciários

que estão aqui, no Plenário da Casa. Esses profissionais continuam com uma luta

muito firme. Temos aqui matérias veiculadas em jornais. No jornal “Estado de Minas”,

temos: “Corrupção em presidio”. Agente descobre irregularidades em penitenciárias,

denuncia os dirigentes, que são indiciados, mas depois são promovidos. O

funcionário acaba demitido por não cumprir exigências da função.

É justamente o que os Agentes Penitenciários estão denunciando há muito tempo.

Eles foram perseguidos, demitidos, escorraçados, humilhados e injustiçados por falar

a mais pura verdade. Está escrito aqui no jornal: a revelação da Operação Cadeado.

O Agente descobre as irregularidades na penitenciária e cumpre seu papel

denunciando. No entanto, quem está sendo punido é esse Agente. Não é possível

que situações como essa continuem a ocorrer. Parabenizo vocês pela firmeza, pela

luta. Continuamos com o processo de obstrução, enquanto não seja resolvido o

problema de todos os Agentes Penitenciários.

Cumprimento também o Sindpol, na pessoa do Denílson, que é realmente um

grande companheiro. O Sindpol está também na luta para que os candidatos

excedentes do último concurso sejam nomeados pelo governo estadual. Essa

questão é muito justa, e estamos em ano eleitoral. O efetivo hoje da Polícia Civil é

muito menor que sua previsão. A meta para o final de 2010 era mais de 12.500

policiais civis; hoje temos 10.950. O governo está muito longe de atender a essa

meta. Além disso, algumas promessas feitas não foram cumpridas. O governo

prometeu valorizar a segurança pública. Apresentei hoje um requerimento, pois houve

fuga na cadeia de Monte Alegre de Minas. Os policiais de lá não têm armas,

equipamentos. O governo prometeu equipar muitas cidades que funcionam de forma

precária.

Já denunciamos aqui casos como o do policial que, ao sacar a arma e perceber que
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ela não funcionava, a jogou na cabeça do bandido. São situações como essas,

humilhantes, que ocorrem em nosso Estado, que tem Orçamento de quase

R$40.000.000.000,00, que gasta praticamente R$3.000.000.000,00 com a construção

do Centro Administrativo, que não é prioridade. Prioridade seria descentralizar as

ações do governo, e não centralizá-las na “Neveslândia”, o grande Centro

Administrativo, a Cidade Administrativa. Esse recurso utilizado daria para solucionar o

problema do déficit habitacional, valorizar os servidores, investir mais em segurança

pública e na saúde, mas, infelizmente, isso não é prioridade do governo.

Apelamos então às lideranças para que resolvam, de fato, a situação desses 247

excedentes aprovados nas provas por mérito e não por indicação, apadrinhamento

político. Eles foram aprovados e têm esse direito. Esperamos que o governo cumpra

o que prometeu, sua meta para o final de 2010. Esperamos que nomeie os 247

excedentes. Isso já seria um passo importante. Vejamos: os Delegados excedentes

aprovados no concurso foram nomeados? Sim. Os Peritos foram nomeados? Sim. Os

Escrivães foram nomeados? Sim. Então, infelizmente, os Agentes de Polícia estão

sendo discriminados.

Isso fere o princípio da razoabilidade, da isonomia. Isso é tratar de forma diferente a

mesma categoria; é uma ilegalidade cometida pelo governo. Apelamos então

apresentando um requerimento direcionado, neste momento, ao Governador Aécio

Neves para que, antes de se afastar, tome providências e garanta a nomeação

desses servidores que passaram no concurso, numa prova muito concorrida. Por ser

ano eleitoral e não haver possibilidade de se realizar outro concurso - o que ficaria

muito mais caro para o Estado -, devemos levar em conta a realização da Copa do

Mundo. Temos de nos preparar, pois é preciso garantir a segurança, uma das

maiores preocupações da população atualmente.

O Governador esteve em minha cidade à época do pleito eleitoral, e mesmo

anteriormente, e disse que Uberlândia seria referência na área de segurança pública,

não para Minas Gerais, mas para o Brasil e para o mundo. No entanto, não é isso o

que está acontecendo. Os índices de violência estão alarmantes. É muito importante

que esses excedentes sejam nomeados e que haja designação para todas as regiões

do Estado.
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O número de policiais civis hoje está muito abaixo do que é determinado pela

Organização Internacional do Trabalho - OIT -, ou seja, um policial para cada mil

habitantes. Uma cidade como Juiz de Fora, que tem quase 600 mil habitantes, conta

com apenas 160 profissionais. O “deficit” é de mais de 400 policiais civis. Se a

situação está assim em Juiz de Fora, imaginem em Montes Claros, no Sul de Minas,

no Triângulo Mineiro e em outras regiões do Estado! O número de policiais civis é

muito pequeno diante da necessidade, está muito aquém do que determina a OIT.

Fazemos um apelo, conclamamos todos os Deputados, independentemente de

serem da Oposição ou da Situação. Precisamos de um posicionamento urgente desta

Casa e do Governador para garantirmos a efetivação desses servidores, de forma

que possam estar nas ruas combatendo a criminalidade e a violência. Para tanto,

peço o apoio de todos.

Estamos fazendo uma campanha contra as tarifas abusivas de telefonia e de

internet no Brasil, que são as mais caras do mundo embora ofereçam um serviço de

péssima qualidade. Existe uma participação extraordinária da população. Fico muito

feliz porque estamos recebendo várias contribuições. As pessoas estão nos enviando

“e-mails”, telefonando para o gabinete e enviando sugestões. Por que um telefone

como este, um “iphone”, custa R$1.800,00 no Brasil, e nos Estados Unidos custa

US$50,00, menos de R$100,00? E é fabricado no mesmo lugar! Se estou na sala da

minha casa, o meu telefone não funciona; se uma pessoa me liga no celular e a

ligação cai, ainda assim pagará por um minuto. Se a pessoa ligar novamente e a

ligação tornar a cair, pagará o valor do minuto. O serviço é uma porcaria, de péssima

qualidade, e o valor cobrado é um absurdo.

Vejam a tabela do uso de celular no Brasil: 2.500% mais caro do que na Índia, onde

a ligação custa R$0,01 o minuto; 800% mais caro do que na China, onde a ligação

custa no máximo R$0,05 - aqui no Brasil, o valor médio é de mais de R$0,45 -; 73%

mais caro do que na Inglaterra; 350% mais caro do que nos Estados Unidos; 400%

mais caro do que no México e na Rússia. Enfim, é um verdadeiro abuso. Para se ter

uma ideia, no Brasil é possível falar 111 minutos ao celular por R$50,00, sendo que,

na Índia, por esse mesmo valor, é possível falar mais de 2.500 minutos.

Quanto à internet, a nossa conexão é lenta e o custo é altíssimo. Para utilizarmos a
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velocidade de 1MB, pagamos cerca de RS109,00. No Japão, esse mesmo serviço

custa R$0,50 numa velocidade de 61MB; na França, R$3,00 numa velocidade de

18MB; nos Estados Unidos, R$6,00 numa velocidade de quase 5MB. A média no

Brasil é R$35,00 a R$100,00, numa velocidade de 1MB. As empresas de telefonia

cometem um verdadeiro abuso, além de cobrarem pela assinatura básica, o que é

totalmente ilegal.

Estamos cobrando, já há algum tempo, a criação de uma companhia estatal para

controlar, entrar no mercado e disputar com essas empresas que arrancam o couro

do povo. O Presidente Lula já se pronunciou a respeito disso.

Portanto, é muito importante democratizarmos uma empresa do governo para

oferecer serviço de celular, banda larga, internet a um preço realmente baixo, a um

custo acessível para a população. Além disso, é preciso acabar com a assinatura

básica. É fundamental que o governo realmente intervenha.

Gostaria de parabenizar os agentes da Polícia Civil, o Sindpol, os Agentes

Penitenciários e de agradecer-lhes, dizendo que a luta realmente continua. Todas as

vezes que ocupar essa tribuna, mesmo me referindo a outro assunto, não posso me

esquecer da PEC 300. É muito importante a mobilização e a pressão, a fim de

garantirmos dignidade aos servidores da segurança pública e votarmos a PEC no

Congresso Nacional. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, quero cumprimentar o Sindpol, os

policiais civis, os Agentes Penitenciários presentes. Antes de iniciar propriamente a

minha fala em respeito ao princípio do contraditório, concedo, com muito prazer,

aparte ao Deputado Marcus Pestana, se ainda o desejar.

O Deputado Marcus Pestana (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, agradeço-lhe

muito. Não quero ocupar o seu precioso tempo. Queria registrar o contundente e

veemente protesto à crítica feita pelo Deputado Weliton Prado contra a atuação do

governo federal na área das telecomunicações. Esse é um tema que me interessa

muito. Estive no Ministério das Telecomunicações durante três anos. A competência

de fiscalização e regulação dos serviços de telecomunicação cabe ao governo
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federal, por meio do Ministério das Comunicações e da Anatel.

Sugiro ao Deputado Weliton Prado que convide o Ministro Hélio Costa e o

Presidente da Anatel para debatermos essa questão, que é muito complexa. Por

algum mistério, ele aqui apresenta uma irracionalidade do povo brasileiro. Hoje a

Anatel soltou um balanço, e vimos que, mais uma vez, batemos um recorde, mais de

1.200.000 usuários no último mês, atingindo uma das maiores taxas de

universalização da telefonia móvel, que são 91 celulares por cada 100 habitantes.

Isso demonstra o sucesso do processo de privatização e a forma correta com que foi

conduzido, o que leva a população a ter acesso ao serviço. Na época da estatal, aí,

sim, os serviços eram muito mais caros e não competitivos. Agora, na época da

competição e da regulação forte do Estado... Como disse, sugiro ao Deputado

Weliton Prado que convide para um debate o Ministro Hélio Costa e o Presidente da

Anatel, porque ele fez um veemente protesto contra a atuação do governo federal na

área de telecomunicações. Acredito que ele deve ter espaço nesta Casa para expor

suas ideias. Quem sabe o governo federal consiga corrigir rumos e aprimorar a

política de telecomunicações.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço ao ilustre Deputado Marcus Pestana o

aparte.

A sugestão é pertinente. Só devo lembrar a V. Exa. que, respeitando a opinião

divergente, dentre tantas coisas criminosas que Fernando Henrique Cardoso cometeu

no seu governo, além de ter um Líder de Governo no Senado que hoje está atrás das

grades - aliás, quem está preso não é o Governador do Distrito Federal, mas sim o

Líder do Senado, do governo FHC -, foi o processo de privatização criminoso,

especialmente das telecomunicações. O estrago é tão grande que, para consertá-lo,

gastaremos mais tempo. Concordamos com a sugestão de V. Exa. Acredito que o

Ministro Hélio Costa deve também ter mais firmeza no controle das telecomunicações

no País.

Ilustre Deputado Sargento Rodrigues, só para um maior equilíbrio, concederei antes

aparte ao Deputado Weliton Prado. Depois o concederei a V. Exa., com o maior

prazer, porque sei que V. Exa. tratará do mesmo assunto que eu, referente aos

Agentes Penitenciários.
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O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Serei breve. Gostaria de agradecer-lhe,

Deputado Carlin Moura. V. Exa. já falou tudo. É um verdadeiro crime o que foi feito

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso com as privatizações.

A assinatura básica passou de mixaria para mais de R$40,00. É valor realmente

astronômico. A porcentagem aumentou muito, sem lógica, com a justificativa de se

fazer a expansão das redes. As expansões estão todas prontas, mas a cobrança

continua. Aquilo que o Deputado Marcus Pestana disse... Aqui há até transparência

muito grande na atuação. “Pau que dá em Chico também dá em Francisco.” Temos

discordâncias em alguns pontos, até em relação à política do governo federal -

expresso-me aqui claramente, não tenho medo de fazê-lo. Gostaria que V. Exa.

fizesse o mesmo em relação ao governo do Estado. Sabemos que toda esta herança

do governo Lula foi herdada do Fernando Henrique Cardoso, e é preciso mudar. Por

isso o governo Lula sinalizou com a volta da Telebrás.

Finalizando, gostaria que o Deputado Marcus Pestana fosse mais bem-informado,

porque apresentei o requerimento para que seja realizada audiência pública com a

presença até de membros dos governos federal e estadual nesta Casa. Esse

requerimento foi protocolado, e esperamos realizar a audiência o mais rápido

possível.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Weliton Prado. O Deputado

Alencar da Silveira Jr. lembrou bem: o Líder do Governo FHC, o Governador do

Distrito Federal, que está atrás das grades, realmente faz parte do Democratas,

partido aliado fiel do PSDB no projeto de privatização. Com muito prazer, concedo

aparte ao Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa., Deputado

Carlin Moura, dizendo que hoje houve a troca do Secretário de Defesa Social. Foi

nomeado outro Secretário. Como o Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, ex-

Secretário, está fazendo picuinha, pirraça, o que não é digno de autoridade, porque

ele deve ter equilíbrio, coerência, quem sabe agora a situação dos Agentes

Penitenciários tenha solução mais rápida. Estou cobrando, até para informar aos

Agentes Penitenciários, do Procurador-Geral de Justiça agenda para solicitar

resposta do documento que protocolei pedindo que se movesse ação civil pública
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contra o Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior em face da demissão arbitrária dos

Agentes Penitenciários. V. Exa. está acompanhando. Uma coisa é exercer com

seriedade o cargo de Secretário, outra é inverter a lógica e praticar abuso de

autoridade no âmbito da administração pública, não cumprindo o que a lei estadual

determinava.

Feita essa consideração, cumprimento nossos visitantes das galerias, que são, eu

diria, aspirantes ao cargo de Agente da Polícia Civil, são excedentes. Cumprimento

também V. Exa., que assinou o documento que encaminharemos ao Prof. Antonio

Augusto Anastasia, Vice-Governador. Esse documento conta com o apoio de vários

Deputados desta Casa - dos Deputados Gustavo Valadares, Marcus Pestana, Carlin

Moura, Getúlio Neiva, José Henrique -; todos que estão presentes no Plenário

assinaram o documento. Gostaríamos de dizer, Deputado Carlin Moura, que

contamos com 22 assinaturas de Deputados e que o documento será encaminhado

ao Vice-Governador. Da mesma forma que os Delegados excedentes foram

chamados para complementar, o Chefe da Polícia Civil deseja muito - até tornou isso

público por meio de correspondência - que o governo libere a chamada dos que

passaram no concurso e que, neste momento, são excedentes. Eles poderão fazer o

curso de formação; basta posicionamento político do nosso Vice-Governador. Então

cumprimento V. Exa., que também está conosco nessa caminhada, e obviamente

todos os Deputados que estão aqui nos apoiando. Esperamos que o Vice-

Governador, assim que tomar conhecimento desse documento, libere para que sejam

chamados os excedentes do concurso de Agente da Polícia Civil, para que o efetivo

desse órgão no Estado seja complementado. Obrigado, Deputado Carlin Moura, pela

paciência e pela democracia que V. Exa. vem exercendo aqui.

O Deputado Carlin Moura* - Cumprimento o Deputado Sargento Rodrigues. Estou

inteiramente de acordo. Assinei o documento. Acho fundamental a questão dos

Agentes Penitenciários, dos excedentes; é fundamental o direito à efetivação.

Percebemos que está por trás disso o descompromisso, o descaso do governo do

Estado para com seus servidores públicos.

O governo do Estado não quer recompor o quadro de carreira dos agentes, não

quer recompor o quadro de carreira do policial civil. Minas Gerais tem menos de 7 mil
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policiais civis, quando deveria ter, no mínimo, 15 mil, para prestar um serviço de

qualidade. E as consequências disso são os crimes gravíssimos, como os que vêm

ocorrendo atualmente em Contagem, no Bairro Industrial. Acabamos de sair de uma

audiência pública e percebemos a omissão do Estado no que se refere a esses

crimes.

Não se trata da omissão do trabalhador, do policial, do Delegado ou do agente, mas

a omissão do poder público como um todo, que não tem o compromisso de se

reportar ao servidor público num Estado cujos Delegados de Polícia Civil têm o 17º

salário do Brasil, a polícia civil sem reposição dos seus quadros.

O mais interessante é que, por trás disso, há uma concepção de Estado e de poder.

O PSDB e o DEM costumam muito dizer que o Presidente Lula gosta de inchar a

máquina pública, que o Presidente Lula gosta de arrumar emprego para os militantes

do PT e do PCdoB, mas, na verdade, camuflam a realidade. O Presidente Lula gosta

de promover concurso público, assim como fez na recomposição dos quadros da

Polícia Federal. Não é à toa que a Polícia Federal brasileira é exemplo de atuação,

pois ele recompôs seu quadro, promoveu concurso e paga um salário digno. O

Presidente Lula defende o quadro público de carreira.

No entanto, não podemos dizer que o mesmo ocorre em Minas Gerais. Como bem

lembrou o Presidente Lula na entrevista que deu ao “Estadão”, há uma diferença

entre os cargos de carreira, efetivo e comissionado. O cargo comissionado é para os

protegidos. O governo Lula tem 11 funcionários comissionados para cada 100 mil

habitantes; o Estado de São Paulo tem 35 para cada 100 mil habitantes; e a

Prefeitura de São Paulo tem 45 para cada 100 mil habitantes. E quantos funcionários

comissionados Minas Gerais tem para 100 mil habitantes? Quantos concursos

públicos foram feitos pelo governo do Estado? Quantos servidores foram efetivados?

Quantos estão no meio daqueles protegidos pelo governo do Estado?

Portanto, é importante sabermos essa diferença. É preciso diferenciar aqueles que

valorizam o servidor de carreira, o servidor efetivo, os servidores essenciais para a

prestação de um serviço público de qualidade, daqueles que ficam arrumando um

empreguinho e uma boquinha para seus protegidos.

Citei muito o partido do ilustre Deputado e grande companheiro Gustavo Valadares,
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o DEM, o ex-partido do Governador do Distrito Federal. Realmente, é seu ex-partido,

pois já saiu do DEM e é um Governador que está preso do Distrito Federal. Esse,

sim, vai continuar sendo o Líder do Governo no Senado, do governo Fernando

Henrique Cardoso, dos tucanos, do PSDB. Esse foi e sempre será o Líder, porque é a

cara do PSDB.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Obrigado pelo aparte. V. Exa. sabe

que estou aqui para defender as bandeiras do meu partido e para discordar de

algumas posições de V. Exa., as quais respeito, apesar de discordar delas.

Começarei por algumas críticas feitas ao meu partido, o DEM. O Governador José

Roberto Arruda, hoje preso, pertencia às grades do meu partido, era correligionário

nosso. Quando da divulgação daquelas fitas, que todos os brasileiros e mineiros já

conhecemos em seu inteiro teor, o partido foi exemplar ao propor, em menos de uma

semana, a sua expulsão. Não o expulsou porque ele se antecipou e pediu desfiliação.

Coisa que o PT, partido do governo federal e do Presidente Lula, apoiado pelo

PCdoB, de V. Exa., não fez com nenhum dos “mensaleiros”.

O ex-Ministro, ex-Chefe da Casa Civil e braço direito do Presidente Lula, José

Dirceu, continua filiado ao PT e volta às manchetes dos jornais do País como um dos

principais articuladores da campanha da Ministra Dilma. Veja V. Exa. como são

partidos que tratam a corrupção de maneira diferente.

Mas minha intenção aqui é apenas deixar um alerta à população mineira e, por que

não, brasileira. Se V. Exa., uma pessoa de bem e de quem eu gosto muito, até

porque temos as mesmas raízes - somos da mesma região -, critica a privatização do

setor de telecomunicações, acho que os mineiros e brasileiros devem ficar de ouvidos

em pé e prestar bastante atenção ao rumo que querem seguir, à estrada que querem

percorrer a partir das eleições de outubro próximo. Um rumo é o do desenvolvimento.

À época da privatização do setor de telecomunicações, como muito bem lembrado

pelo Deputado Marcus Pestana, havia aproximadamente 500 mil celulares em todo o

País; hoje já chegamos a mais de 175 milhões de celulares. Tudo isso se deve à

privatização do setor de telecomunicações, que nem eu nem o Deputado Marcus

Pestana, tenho certeza, nem o PSDB, nem o DEM, temos receio de defender, porque
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ela foi benéfica para o País.

Contando com a aquiescência do nosso Presidente, concluo: é bom que as

populações mineira e brasileira tenham consciência de que dois caminhos serão

postos à sua escolha nas próximas eleições, em outubro: a continuação do progresso

e do desenvolvimento, possibilitando que este seja um Estado que cuida do que é

preciso - saúde, educação, segurança pública e infraestrutura -, ou o retorno à

reestatização e ao inchaço de um Estado que não cuida do principal, que é sua

população. Esse é o grande desafio que o brasileiro e o mineiro enfrentarão para

fazer suas escolhas nas próximas eleições, em outubro. Agradeço a V. Exa. a

paciência e a oportunidade.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte ao Deputado Gustavo Valadares, a

quem lembro que faremos, sim, esse debate, até porque é o debate do momento,

embora não seja possível fazê-lo agora. Mas me fica uma questão: o Líder do

Governo Fernando Henrique Cardoso no Senado, que hoje está atrás das grades, é o

mesmo que coordenou todo o processo de privatização neste país, um processo

criminoso. Vamos averiguar mais essa situação, Deputado, no momento oportuno.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia em diversas

cidades do Estado de Minas Gerais, o assunto que me traz hoje à tribuna

surpreendeu-me muito desagradavelmente: estamos voltando, Deputado Weliton

Prado, aos tempos da ditadura militar, aos tempos ruins, que já esperávamos ter

esquecido. Achávamos que, pelo processo democrático brasileiro, atos como o que

vou relatar agora já não aconteciam. Mas, por incrível que pareça, em Manga, minha

cidade, aconteceu um desses atos: ali foi instalada uma verdadeira censura,

cerceando às pessoas o direito de opinar, de expressar suas ideias. A censura está

instalada no Norte de Minas, mas o grupo que coordena essa censura fez questão de

começar por minha cidade.

Vamos aos fatos. Vou relatar um caso, Deputado Antônio Júlio, que me deixou

estarrecido. Víamos esse negócio de tirar Diretoras de escola ou de exonerar
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Diretoras à época da ditadura militar e mesmo em alguns governos anteriores -

restam algumas lembranças do governo Newton Cardoso.

Mas, de uns tempos para cá, quando avançamos no processo democrático, quando

a sociedade começou a ser ouvida, quando foram criados os colegiados nas escolas

estaduais, quando os Diretores de escola começaram a ser eleitos pelo processo

democrático - processo pelo qual alunos, funcionários e professores votam para

escolher os Diretores -, houve grande avanço em Minas Gerais. Por incrível que

pareça, esperávamos do governo que esse avanço fosse adiante. Entretanto,

estamos voltando ao passado, a uma época que não nos deixa saudade.

Há 15 dias, em Manga, fomos surpreendidos com a exoneração da Diretora da

Escola Olegário Maciel, Edineida Mendes Batista. Trata-se de uma pessoa que tem

todo o respaldo da sociedade manguense, educadora respeitada por toda a

comunidade escolar, com luz própria, que já está na direção da escola há 16 anos,

sempre reconduzida por unanimidade, pois faz um belíssimo trabalho. Ela elevou - e

vem elevando - os índices de educação da Escola Olegário Maciel. A cidade não

entendeu o motivo da sua exoneração, que se deu sem explicação do governo do

Estado.

Neste momento, gostaria de dirigir-me à Secretária de Educação Vanessa

Guimarães, que é uma pessoa de boa índole, que sempre desenvolveu seu trabalho

de forma isenta e com respeito a todos, para fazer uma observação: Secretária

Vanessa, estranhei essa invasão do processo político partidário na sua Secretaria.

Fiquei abismado com essa exoneração em Manga. Governador, se isso é um recado

ou uma forma de nos calar aqui, na Assembelia, a turma que lidera o processo de

perseguição no Norte de Minas está muito enganada. A nossa região vem sendo

perseguida por vários órgãos do governo. O Instituto Estadual de Florestas - IEF -

vem perseguindo os produtores rurais, o Departamento de Estradas de Rodagem -

DER - vem perseguindo os taxistas, e há uma perseguição implacável aos

funcionários da educação, muitos dos quais recebem menos de um salário mínimo.

Várias categorias do Estado, como, por exemplo, os funcionários da Polícia Civil, os

funcionários e serventes escolares e os profissionais de Secretarias recebem menos

de um salário mínimo.
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Ninguém ainda explicou o motivo da exoneração da Diretora Edineida em Manga.

De acordo com o que ficamos sabendo, a exoneração se deu porque ela é contra o

Prefeito. Ou seja, o Deputado Arlen Santiago, a pedido do Prefeito, teria exonerado a

Diretora. Isso significa voltar ao passado, ao processo da ditadura militar. Não

podemos aceitar essa situação. Esta Casa - e tenho a certeza disto - não ficará

calada diante de tamanha gravidade cometida em Manga. Escolher essa cidade foi

um erro gravíssimo das lideranças do governo para mandarem o recado de que neste

ano usarão o processo eleitoral para perseguir as pessoas, enquadrar os Diretores de

Escola ou o serviço público e obrigar as pessoas a fazer campanha para seus

candidatos. Essa atitude é coisa do passado, e não podemos aceitá-la. Portanto,

registro minha indignação e faço um pedido à Secretária de Educação, Vanessa

Guimarães, para que tome as providências necessárias. Deputado Antônio Júlio, o

processo de exoneração dessa Diretora foi um absurdo, nem lhe deram o direito de

defesa. Em nenhum momento, ela foi comunicada de que alguma coisa estava

ocorrendo.

Não foi ouvida, não houve processo legal algum, não houve direito de defesa. Foi

pior do que o que houve com os Agentes Penitenciários, porque eles ainda ousaram

fazer manifestação. Lá nem isso houve. Em que mundo estamos, Deputado Antônio

Júlio?!

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Paulo Guedes.

Isso nos preocupa muito neste momento, porque aflora o que vivemos nos últimos

sete anos: a ditadura que se implantou no Estado, uma ditadura jamais vista, quando

o Governador, por meio de sua assessoria, conseguiu calar e amordaçar a imprensa.

É preocupação muito grande. Cansamos de denunciar aqui essa mordaça e a

ditadura que se instalou em nosso Estado. Ditadura essa que V. Exa. hoje está

externando e que externamos aqui várias vezes. Sei, você sabe, e os Deputados

devem saber que hoje é proibido às Diretoras de escola fazer qualquer manifestação

política dentro das escolas, que estão impedidas de receber Deputado e não podem

ter participação política. Isso é da época da ditadura que vivemos. Será que o

governo se esqueceu de que disputará as eleições neste ano? Essa classe da

educação foi altamente perseguida neste governo, em todos os sentidos, inclusive no
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salarial. Será que essa ditadura ainda continuará sendo implantada? A denúncia que

V. Exa. faz aqui, Deputado Paulo Guedes, é muito grave e séria. É preciso a

Assembleia se manifestar e se posicionar, porque, se aconteceu em Manga,

certamente acontecerá em outros lugares. Infelizmente ninguém se manifesta,

ninguém reclama, porque as Diretoras de escola passaram a não ter direito nem a

administrar sua escola. A Profa. Vanessa disse que elas têm autonomia, e eu disse

que realmente elas têm autonomia para fazer o que ela manda. Fora isso, elas não

têm autonomia.

Então, Deputado Paulo Guedes, acho que essa preocupação é grave. Se há

processo instalado no Estado e a indicação das Diretoras é por via democrática, por

eleição, acho que a exoneração tem de passar por processo inverso. Essa denúncia

que V. Exa. traz aqui coloca em xeque a educação em Minas Gerais e a

administração da nossa Secretária de Educação. Usarão as forças políticas

partidárias para começar a perseguição, porque a Diretora é contra o Prefeito, contra

o Deputado, contra ou a favor do Governador? Essa denúncia é muito séria. A

educação está uma porcaria no Estado, está boa apenas nos números divulgados

pelo governo. Na realidade, a educação em Minas Gerais não existe, está de mal a

pior. Com essa denúncia, acho que é o caos da educação em Minas Gerais. É isto

que poderemos debater neste ano, discutir a proibição da discussão até na hora do

café. Quando estão no horário de café, as professoras são proibidas de fazer

discussão política. Essa denúncia é muito grave e precisa ser levada adiante.

O Deputado Paulo Guedes* - Ainda mais, Deputado Antônio Júlio, que todas as

contas da Diretora Edineida foram aprovadas pelo colegiado, pela Superintendência.

Então qual o motivo para a demissão dessa Diretora? Queremos utilizar este espaço

e contar com seu apoio e o da nossa Bancada para abrir essa discussão aqui. Da

mesma forma que fomos solidários com os Agentes Penitenciários, também

começaremos este movimento, porque será o fim da picada se pegar esta onda de

perseguir Diretora e interferir em processo democrático, com eleição direta para

Diretores. Portanto fica nosso pedido, nossa indignação, e levarei ainda hoje esse

assunto para a reunião da nossa Bancada, para colocarmos na pauta. Queremos

ouvir a Secretária de Educação para saber o motivo real da exoneração. Fazer
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exoneração sem direito de defesa algum, sem ouvir a outra parte, sem dar explicação

alguma, é no mínimo muito suspeito. Há todos os indícios de que essa foi uma

exoneração política, a pedido do Prefeito e do Deputado. Todo o mundo na cidade

sabe que o motivo foi esse. Isso é o fim da picada, é voltar na idade da pedra, nos

tempos negros da ditadura militar. Não queremos mais ouvir falar nesse tipo de

perseguição. Isso é coisa do passado. O Deputado Antônio Júlio foi muito feliz

quando disse que em Minas a imprensa está amordaçada. Todo o mundo está sendo

vigiado o tempo todo. Interferir na direção das escolas estaduais é algo que não

admitimos, não aceitamos isso e reagiremos. Portanto quero uma explicação. Então,

com a palavra, a Superintendência de Ensino de Januária. Nessa Superintendência,

instalou-se um comitê político de fazer nomeações e perseguições a Diretores. Haja

vista estar acontecendo muitas coisas. Portanto faço também uma acusação. Que a

Sra. Secretária de Educação, na qual confiamos, comece a olhar os atos da

Superintendência de Ensino de Januária, que sempre foi alvo de muitas denúncias. O

mesmo grupo que estava lá no ano passado, fazendo as maracutaias, está dando as

cartas na Superintendência de Ensino daquela cidade. Portanto, Secretária, tome as

providências. Se há um lugar onde é preciso ser feita uma auditoria em Minas Gerais,

esse é a Superintendência de Ensino de Januária. Deixo o nosso recado, o nosso

pedido e a nossa indignação.

* - 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.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.574, que altera as

Leis nºs 14.313, de 19/6/2002, 15.424, de 30/12/2004, e 16.318, de 11/8/2006, e
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sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.624, que altera o inciso III do art. 3º da

Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA. Pelo BSD: efetivos - Deputados Marcus Pestana e

João Leite; suplentes - Deputados Braulio Braz e Carlos Mosconi; pelo Bloco

PT/PMDB/PCdoB: efetivos - Deputados Carlin Moura e André Quintão; suplentes -

Deputados Vanderlei Miranda e Sávio Souza Cruz; pelo BPS: efetivo - Deputado

Agostinho Patrús Filho; suplente - Deputado Tiago Ulisses. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 117, que institui o Diário

Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e altera a Lei

Complementar nº 102, de 17/1/2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de

Contas e dá outras providências, sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar nº 118, que altera a Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004, que

institui as carreiras do grupo de atividades jurídicas do Poder Executivo, e a Lei

Complementar nº 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Advocacia-Geral do Estado - AGE - e a Lei Delegada nº 177, de 26/1/2007, que

estabelece as tabelas de remuneração dos cargos de provimento em comissão da

AGE, e sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.559, que dá nova redação ao

inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.655, de 18/9/1984, que dispõe sobre mudança

de denominação da Centrais Elétricas de Minas Gerais - Cemig - para Companhia

Energética de Minas Gerais - Cemig - e sobre ampliação de seu objetivo social, e dá

outra providência. Pelo BSD: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e Domingos

Sávio; suplentes - Deputados Dilzon Melo e Zé Maia; pelo Bloco PT/PMDB/PCdoB:

efetivo - Deputado Carlin Moura; suplente - Deputado Sávio Souza Cruz; pelo BPS:

efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Neider Moreira; pelo DEM:

efetivo - Deputado Gustavo Corrêa; suplente - Deputado Gustavo Valadares.

Designo. Às Comissões.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial sobre a Arbitragem

solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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, caros

colegas Deputados, colegas Deputadas, senhores telespectadores, moradores dos

Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, encontra-se em minhas mãos notícia deveras

alvissareira para a região do Vale do Jequitinhonha. A revista “O Brasil Econômico”,

na pág. 22, estampa a seguinte matéria, sinteticamente: “Trilhos até as minas. O

governo de Minas Gerais vai contratar estudos técnicos para construção de novo

ramal ferroviário no Estado. A ferrovia deverá garantir o escoamento de minério de

ferro de superjazida descoberta no Norte do Estado, com reservas estimadas em

12.000.000.000t. A linha teria como destino o litoral da Bahia”. Por que é alvissareira

essa notícia, Sr. Presidente? Porque, em verdade, no final de 2007, provocamos

reunião do governo do Estado em Teófilo Otôni. Para lá se deslocaram todos os seus

técnicos da área econômica, envolvendo também os setores de minas e energia,

agricultura e pecuária. Naquela oportunidade, Sr. Presidente, foi feito seminário para

verificar as probabilidades empresariais daquela região e obter informações das

lideranças locais a respeito das perspectivas de crescimento da região.

Ora, Sr. Presidente, venho defendendo a estrada de ferro para a região dos Vales

do Jequitinhonha e do Mucuri desde a década de 70, quando tive a oportunidade de

lutar, e muito, por oito anos, contra a erradicação da Estrada de Ferro Bahia-Minas.

No meu primeiro discurso na Assembleia, como Deputado, contei esta história sobre

o retorno da Estrada de Ferro Bahia-Minas. Trabalhei exaustivamente, seja como

Deputado Federal, seja como Secretário Adjunto de Recursos Minerais, Hídricos e

Energéticos, para dotar aquela região de probabilidade econômica, para que viesse a

ser aquinhoada, no futuro, com estrada de ferro.

Sr. Presidente, como ex-Secretário da atual Secretaria de Minas e Energia, lembro-

me que uma das primeiras providências que tivemos foi acertar com o DNPM um

convênio, em que foram aplicados US$1.200.000,00 no mapeamento geológico
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desde a região de Governador Valadares, incluindo toda a parte do Vale do Rio Doce,

a região de V. Exa., Mantena, e subindo até a divisa com a Bahia, o que foi chamado

na época de Projeto Leste. O mapeamento geológico foi feito e concluído em 1995.

Iniciamos, então, um grande trabalho de busca de empresários, de divulgação do

mapeamento na escala de 1:100.000, para que as pessoas que lidam nesse ramo

pudessem sensibilizar-se com a exploração dos minérios existentes na região, que,

por sinal, são abundantes.

A reserva da região de Salinas, Porteirinha, Patos de Minas e Grão-Mogol

corresponde a 12.000.000.000t, e é a segunda maior reserva do mundo. Porém, não

é só isso que envolve esse projeto. Deve-se estender a busca de minério para

ampliar essa jazida aos Municípios já pesquisados. Por exemplo, até em Jenipapo de

Minas teremos uma jazida estimada pelos técnicos em 20.000.000.000t, o que seria a

maior reserva de minério de ferro do mundo. Essa oportunidade provocada pela

Secretaria de Desenvolvimento Econômico desde o primeiro ano do primeiro governo

Aécio Neves tem tido algumas paralisações, mas sem descontinuidade, ou seja, não

houve uma paralisação total. Os entendimentos continuaram, e, a partir daí,

começamos a identificar novas jazidas de estanho, chumbo, molibdênio, lítio, bário,

caulim e calcário em toda a região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Falo muito sobre isso, talvez até exaustivamente; tenho cansado algumas pessoas

com esse assunto. Na verdade, se não tivermos a exploração mineral, não teremos

condições de ter a estrada de ferro. A notícia da revista que trago aqui hoje mostra de

forma clara que o governo do Estado já está contratando a empresa para estudar a

implantação de uma estrada de ferro dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri para

chegar ao mar. Talvez não seja a estrada de ferro Bahia-Minas, que ligava Araçuaí a

Caravelas; talvez seja outro traçado de interesse das empresas. No entanto, com as

descobertas mais recentes de minério de ferro de excelente qualidade em

Malacacheta; com a revelação de jazidas de caulim em Padre Paraíso, descobertas

também no Município de Icaraí; e com a expansão desses estudos, descobriram

estanho e chumbo na região de Capelinha, Minas Novas. Podemos afiançar, Sr.

Presidente, que fatalmente o estudo feito será aqui ou naquela região, uma estrada

de ferro pelo miolo dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Será uma ferrovia de
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penetração, chegando até próximo a Montes Claros.

Alguns números nos obrigam a raciocinar a respeito da questão mineral. Temos

visto o Brasil muito despreocupado, deixando apenas o setor privado cuidar da

questão mineral, o que é ruim. Infelizmente, os poucos técnicos do DNPM, além do

Diretor-Geral, estão sofrendo muito com os milhares e milhares pedidos de

verificação de áreas para concessão de jazida. No entanto, vemos um Brasil um

pouco desinteressado com isso. Tanto o governo federal como o próprio governo do

Estado estão desinteressados com as questões minerárias, enquanto países como

Chile e Peru se interessam muito, com grande parte de sua economia tendo um

desenvolvimento fantástico em função dessa preocupação.

Não se pode entender como o País das Minas Gerais não tenha um só geólogo na

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que abarcou a antiga Secretaria de Minas

e Energia, ou melhor, a mais antiga Secretaria de Recursos Minerais e Energéticos.

A nossa preocupação é fazer uma solicitação ao governo do Estado, apesar de ele

já estar trabalhando para a implantação do projeto da ferrovia naquela região do

Jequitinhonha. Gostaria de criticar os jornais “O Tempo”, “Hoje em Dia”, “Estado de

Minas” e o próprio “Brasil Econômico”, porque eles colocam essa região onde há a

grande jazida de 12.000.000.000t como sendo do Norte de Minas. Essa região não

faz parte do Norte de Minas, mas sim do Vale do Jequitinhonha. É uma questão

geográfica. Aliás, as macrorregiões de Minas Gerais estão bem distribuídas, bem

catalogadas e bem tranquilas. Falo em nome dessa região pobre do Estado de Minas

Gerais, que precisa buscar suas oportunidades econômicas, porque os estudos de

viabilidade econômica só serão complementados e acertados, ou seja, nós só

teremos o êxito de ter a nossa estrada de ferro ligando o litoral, de Montes Claros até

o Distrito Federal, se tivermos a ousadia de propor isso o mais rapidamente. E agora

o “Valor Econômico” deu a notícia de que o Estado já está contratando o projeto para

fazer a estrada de ferro, o que é bom demais não só para mim, mas também para o

Arlen Santiago, Deputado do Norte de Minas. Entretanto precisamos ainda revelar

alguns fatores importantes.

Quando Aureliano Chaves era Ministro de Estado, sempre conversávamos com ele.

Nessa ocasião, ele tentava levar adiante dois projetos em execução no Norte de
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Minas, nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O primeiro seria a exploração

mineral, aproveitando a jazida que, naquela época, já se sabia existir. O segundo

projeto seria a implantação de microempresas para fazer uma base de produção de

ferro-gusa, pelo menos dois, três fornos, em cada cidade, aproveitando o carvão

vegetal de 250.000ha, já plantados, com o objetivo de se propor depois a formação

de uma aciaria. Quanto tempo faz que Aureliano foi Ministro? Fato é que o sonho

ficou lá, tanto o da celulose quanto o da mineração.

Hoje o Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo. O 4º maior.

Entretanto o Brasil só possui 2% dos fertilizantes produzidos em nível mundial, o que

significa que só produzimos a metade daquilo que consumimos. Se quisermos

ampliar a nossa fronteira agrícola, temos de aceitar a proposta do Governador do

Amazonas, que mostra que lá não existe apenas o fosfato, mas também outros tipos

de fertilizantes que podem ser explorados. Assim como o Amazonas, o Norte de

Minas e o Vale do Jequitinhonha parecem reservas estratégicas de governo, ou seja,

no momento eles não querem explorar nada por lá. Estão guardando para depois,

para o futuro. A nossa preocupação é porque não sabemos quando será esse futuro.

Será que vamos ter o direito de participar? Eu sei que o político não trabalha para ele,

mas para quem vem depois de nós. O nosso trabalho é preparar o futuro, trabalhar

pelo futuro.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Caro amigo, Deputado Getúlio Neiva,

como sempre, V. Exa. aborda temas altamente relevantes em defesa da região do

Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Felizmente o Governador Aécio Neves

e o seu Vice, Antônio Anastasia, conseguiram um milagre econômico no Estado, com

o combate incisivo à corrupção e com a sua correta gestão em Minas Gerais. Com

isso vemos que essa região em que há o minério, no Norte de Minas, encontra-se

hoje cortada por estradas, como é o caso dos Municípios de Rio Pardo, Montezuma,

Santo Antônio do Retiro, Novo Horizonte, Fruta de Leite, Berizal, Indaiabira, Vargem

Grande do Rio Pardo, São João do Paraíso, etc. Deputado, gostaria de convidá-lo

para a audiência pública que aprovamos nesta Casa, que ocorrerá na cidade de

Salinas, no dia 8 de março. Aliás, estamos forçando, ao máximo possível, a vinda do

Superintendente da Sudene, Paulo Fontana, que ainda não confirmou sua presença.
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Contamos com o Secretário Sérgio Barroso e com as empresas que já estão

preparadas para a extração desse minério. Também tivemos algumas conversas com

o professor e nosso Secretário de Obras, o querido Fuad Noman, que está estudando

a melhor viabilidade para essa tão sonhada ferrovia. Isso porque não aceitamos, de

maneira alguma, a questão do mineroduto, que é um absurdo. Não podemos aceitar

que levem as nossas riquezas, fazendo-nos, como sempre, de colônias. Jamais

aceitaremos ser colônia. Assim, gostaríamos muito de poder contar com a presença

de V. Exa. em Salinas. Também estaremos em todos os lugares para os quais nos

convidar.

Quero atentar também para a questão do Código Brasileiro Florestal. Temos de

ficar bem preparados porque esse Código for aprovado da maneira que o governo

federal mandou para o Congresso... O nosso relator Deputado Aldo Rebelo está

tendo uma posição muito interessante de poder considerar e continuar o

desenvolvimento.

O que se quer é simplesmente o seguinte: algumas ONGs, talvez até financiadas

com dinheiro internacional, venham a fazer com que a nossa agricultura não seja

mais competitiva. O Deputado Aldo Rebelo esclareceu: o dono de uma vaca - se

estiver viva e sadia em Portugal até o final do ano - recebe 300 euros, ou seja, quase

R$1.000,00 pela vaca. Sem nenhum subsídio, nós, o nosso produtor, o nosso

pronafiano conseguimos produzir a melhor carne do mundo, ter o maior rebanho do

mundo e produzir com grande tecnologia, apesar dessa questão.

A Petrobras, que, segundo o governo federal, caro Deputado Getúlio Neiva, era

autossuficiente em petróleo, no mês passado importou um mundo de milhões de

barris de gasolina. Vendem uma ideia para a população e agora estão querendo fazer

com que o povo do campo pague a conta do meio ambiente. Não aceitaremos essa

situação. Somos solidários com V. Exa. Desenvolveremos o Mucuri, o Jequitinhonha

e o Norte de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Arlen Santiago, cuja

intervenção enobrece e dá mais clareza ao nosso discurso. Sr. Presidente, peço a

excepcionalidade para me conceder mais 2 minutos para concluir o meu raciocínio

sobre esse tema, que é profundo e econômico. O que nos causa estranheza é
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verificar alguns números nacionais e internacionais. No ano 2000, o Brasil exportava

US$8.000.000.000,00 de minério de ferro; em 2008, exportou US$28.000.000.000,00

desse minério, especialmente para a China e a Índia. A China procurava importar

mais o minério de ferro dos Montes Urais e da Austrália, mas passou a desejar o

nosso minério de ferro, que era de melhor qualidade. O mais impressionante,

conforme notícias de jornais de hoje, é que a China importará 90% do minério de

ferro do mundo nos próximos 20 anos. Temos os minérios, as reservas em nosso

Estado, mas precisamos ter uma política um pouco mais forte para a exploração

desses minérios. O governo de Minas sinaliza de forma clara. As Secretarias de

Transportes e de Desenvolvimento Econômico já estão estudando a construção da

ferrovia que será a redenção dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Se o governo

se interessar mesmo, de fato, pela frente poderemos estender a ferrovia, que poderá

passar pelo Noroeste de Minas Gerais e chegar a Brasília. Quem pegar o mapa do

Brasil, observar bem, colocar um pontinho em Brasília e fizer uma linha reta para

chegar à África, verificará que essa estrada é a mais bem direcionada na direção do

litoral brasileiro. E Caravelas é a ponta mais avançada do Brasil em direção à África.

Tanto isso é verdade que na Segunda Guerra Mundial nós tivemos lá a base aérea

norte-americana para invadir a África. Tivemos lá o nosso porto de Caravelas. Sr.

Presidente, o assunto é realmente tormentoso e importante. Sei que extrapolei o

tempo. Agradeço a V. Exa. Mas volto a afirmar que o Nordeste de Minas Gerais está

aguardando a conclusão dos estudos do Estado para que possamos efetivamente

garantir a construção da ferrovia que ligará a nossa região ao litoral do Brasil.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Weliton Prado. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Mais uma vez cumprimento a todos e todas. Antes de

falar da campanha contra as tarifas abusivas praticadas pelas companhias

telefônicas, gostaria de dizer que, neste final de semana, estaremos na cidade de

Paracatu, juntamente com o Deputado Almir Paraca, pois será inaugurado mais um
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Cefet, uma escola técnica profissionalizante do governo federal. Para que isso

ocorresse, houve grande empenho do Deputado Almir Paraca. Vários outros Cefets

foram construídos no nosso Estado e no País, significando uma grande oportunidade

para a juventude preparar-se para o primeiro emprego. Sexta-feira será a

inauguração oficial do Cefet, e estaremos presentes. Será uma grande conquista para

a cidade de Paracatu e para toda a região Noroeste de Minas, infelizmente esquecida

pelo governo do Estado. Para se ter ideia, de todas as regiões do Estado, as que

menos recebem recursos do governo do Estado são o Noroeste de Minas e o

Triângulo Mineiro. A população do Noroeste já contribuiu muito para o

desenvolvimento do Estado, mas, em contrapartida, recebe migalhas do governo

desse mesmo Estado.

Ficamos muito felizes quando vemos chegar uma obra dessa natureza, uma escola

técnica profissionalizante, que realiza realmente um trabalho belíssimo de formação

dos nossos jovens, preparando-os para o mercado de trabalho e garantindo o

desenvolvimento de toda a região Noroeste mineira. Parabéns à população de

Paracatu, ao Noroeste e ao Deputado Almir Paraca.

Amanhã estaremos em Brasília, no Ministério dos Esportes, tentando garantir

recursos para investir em vários Municípios do nosso Estado.

Gostaria de falar da minha satisfação, da minha alegria em relação ao Promotor

Antônio Baeta, que, na minha avaliação, é um dos Promotores mais comprometidos e

atuantes do nosso Estado. A partir de 2007, entramos com representações junto ao

Ministério Público na tentativa de impedir os reajustes dos valores da conta de água

cobrada pela Copasa, totalmente ilegais, pois ferem a Lei nº 11.445. O Promotor

Antônio Baeta instaurou o inquérito civil, que gerou uma ação junto ao Tribunal de

Justiça. Por meio de uma decisão judicial, conseguimos impedir o aumento do valor

da conta de água cobrada pela Copasa no nosso Estado. Foi uma grande vitória para

todos nós, consumidores. O ano de 2009 foi o primeiro em que não houve aumento

do valor da conta de água cobrada pela Copasa. Depois de muita pressão, o governo

criou uma agência reguladora - tínhamos um projeto com esse objetivo tramitando

aqui na Assembleia -, mas ela fez uma trapalhada danada, pois não observou os

critérios legais e não fez auditoria nas contas da empresa.
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A Copasa, mesmo não tendo conseguido o aumento, teve aumento de sua

lucratividade. Em muitas cidades - o Deputado Paulo Guedes sabe muito bem disso -,

Montes Claros por exemplo, o tratamento de esgoto é cobrado, mas não é realizado.

É um verdadeiro absurdo cobrar por aquilo que não existe, é ilegal. Fruto da nossa

campanha, conseguimos impedir, em 2009, o aumento do valor da conta de água

cobrada pela Copasa. Em 2010, o aumento pretendido era de mais de 11%, mas

ficou estabelecido em 3,96%.

Entramos com outra representação no Ministério Público, a qual o Promotor Antônio

Baeta acatou imediatamente. Ele entrará com uma petição de embargo junto ao

Tribunal de Justiça solicitando liminar para impedir o aumento de 3,96% do valor da

conta de água cobrada pela Copasa, previsto para vigorar a partir do dia 1º de março.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiro quero parabenizá-lo pela luta

que vem travando pela diminuição dos valores das contas de energia e água, em

defesa da população de Minas Gerais. V. Exa. sabe que conta com minha

solidariedade; também tenho feito isso na tribuna e na minha região.

Aproveito o aparte para dizer que, nesse recesso todo, rodei todo o Norte de Minas

e encontrei casos gravíssimos.

Recebi várias reclamações da população de Janaúba, São Francisco, Januária e de

outras cidades do Norte de Minas que estão pagando a taxa de esgoto sem terem

esse serviço. Algumas partes das cidades dispõem desse serviço, mas as que dele

não dispõem também são cobradas. Isso é muito grave. Precisamos que a Copasa

tome providências. O sistema de abastecimento também deve ser melhorado, pois a

situação é grave no Estado. Pagamos a taxa de água mais cara do País e a energia

mais cara do mundo, sendo que esses serviços são de péssima qualidade. Lá no

Norte de Minas, Deputado Weliton Prado, nem sequer pode haver ameaça de chuva.

Se houver um relâmpago, a energia cai. Quando uma Prefeitura quer comemorar o

aniversário da cidade, fazer uma festa, precisa alugar gerador. A energia não suporta

mais manter um som ligado.

As comunidades rurais têm sofrido. Desde o início do meu mandato tenho dito que

algumas comunidades rurais tem poços artesianos equipados. Em São Francisco

havia 18 poços. Denunciei, denunciei, denunciei, e 10 poços foram ligados; o restante
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foi perfurado e equipado há cinco anos, e a Cemig se recusa a ligar a energia,

fazendo ainda política barata. O programa Luz para Todos, que deveria ser

direcionado de forma mais correta na região, ainda tem apadrinhamento político. O

cadastro é único. Quando acontece ligação numa comunidade, são atendidos

pedidos de político A, B ou C, saltando-se uma residência para fazer ligação em

outra. Esse tipo de coisa pertence ao passado. O governo do Presidente Lula é

referência, tem ensinado como se faz política, respeitando todos os Estados, os

Governadores, os Prefeitos, independentemente de coloração partidária. Mas

estamos atrasados aqui em Minas Gerais. É impressionante o descaso da Cemig

com a nossa região, que é a mais pobre do Estado. O Luz para Todos está muito

atrasado. Ainda faltam mais de 70 mil ligações no Norte de Minas, ou seja, 70 mil

pessoas ainda não têm energia. E a Cemig tem dinheiro na conta. Há mais de um

ano o Presidente Lula fez o repasse, mas a Cemig não faz as ligações.

Precisamos denunciar essa má vontade. O problema, Deputado Weliton Prado, é

que a empresa foi entregue a alguns grupos que só visam especulação, compra de

empresas no exterior e em outros Estados, só pensam em ganhar dinheiro cobrando

da população a conta de luz mais cara do mundo. Estão investindo, especulando e

enricando muita gente, mas prestam um serviço de péssima qualidade para quem

realmente precisa, que é o povo mineiro. Antes, a situação era difícil somente no

interior. Agora, até na Capital não pode chover. Por duas vezes estava falando da

tribuna e houve queda de energia em plena tarde. O sistema está frágil, não tem

manutenção, o serviço está sendo terceirizado, os escritórios das cidades-polo estão

sendo fechados, diminuindo a influência do efetivo da Cemig, entregando de vez o

patrimônio público à iniciativa privada. As empresas terceirizadas visam ao lucro, e ao

lucro altíssimo. Estão sucateando a empresa, não estão valorizando os funcionários

de carreira.

O Deputado Weliton Prado* - É exatamente isso. Estamos denunciando essa

situação há muito tempo. O Deputado Paulo Guedes roda todo o Norte de Minas e

conhece muito bem a realidade daquele povo sofrido. É uma injustiça. A nossa água,

cujo valor é exorbitante, tem uma qualidade muito ruim. As pessoas que têm fossa

séptica em casa são obrigadas a pagar o tratamento de esgoto. Não há coleta; há
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fossa séptica.

A situação é realmente desumana. Temos feito denúncias e obtivemos êxito, por

meio de várias representações feitas junto ao Poder Judiciário. Cumprimento mais

uma vez o Promotor Antônio Baeta, que já está encaminhando a nossa

representação. Ano passado, conseguimos impedir o aumento do valor da água da

Copasa, mas, este ano, a partir de 1º de março, teremos um aumento da ordem de

3,96%. Com essa ação encaminhada pelo Promotor Antônio Baeta, esperamos

impedir tal aumento, que não tem justificação.

Se uma empresa aumenta o seu lucro, mesmo sem ter ocorrido aumento no ano

passado, qual seria a justificativa para se aumentar o valor da conta de água e de

esgoto, que, aliás, já é muito alto? Conseguimos, no ano passado, fazer com que a

Copasa aumentasse o tratamento de esgoto em aproximadamente 12,5%. A maioria

dos Municípios de Minas continua sem o tratamento adequado do esgoto. A Copasa

joga-o nos rios e lagos, poluindo o meio ambiente. Então encaminharemos todas

essas denúncias à agência reguladora.

A questão da Cemig também é muito séria. Já acumulamos várias vitórias contra

essa empresa. Tivemos coragem de levantar a voz contra uma empresa

poderosíssima e exigir qualidade, eficiência e preço justo e humanitário para a

população, porque, como o colega disse, os valores cobrados pela Cemig são

realmente exorbitantes. A realidade é essa. O serviço é também de péssima

qualidade - aliás, o serviço prestado pela Copasa, pela Cemig e pelas empresas de

telefonia é muito parecido. A cada dia, os valores aumentam e a qualidade cai. Os

preços realmente são muito altos. Como sempre costumo dizer, um cachorro não

pode urinar num poste em Belo Horizonte que a energia cai. Essa não é só a

realidade de Belo Horizonte e do Norte de Minas, mas também de todo o Brasil. Aliás,

hoje saiu publicada uma matéria no jornal “Correio de Uberlândia” - até protocolei e

solicitei por parte da Cemig um ressarcimento - dizendo que um grande número de

produtores rurais - pequenos produtores e granjeiros que criam galinhas, frangos -

perdeu litros de leite e a criação desses animais. Com as temperaturas muito altas, o

ventilador é ligado. Como caiu a energia, ele foi desligado. E o que aconteceu?

Morreu um grande número de animais, frangos, galinhas. Isso acarretou um prejuízo
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muito grande para os pequenos produtores e agricultores do Triângulo Mineiro e

outras regiões. Estamos fazendo o levantamento, em todas essas cidades, dos

prejuízos dos pequenos agricultores e comerciantes, que realmente são muito

elevados. Por quê? Falta de manutenção. Cobram um valor muito alto, pegam os

lucros e os dividendos e distribuem-nos para o capital internacional. Além disso,

jogam na planilha, de forma mentirosa, valores que não são realizados. Aliás, se

esses valores que estão na planilha fossem utilizados para a melhora do sistema, a

energia não estaria essa porcaria. Essa é a realidade. Por meio de dados oficiais, a

Cemig já é considerada como a pior companhia de energia do Sudeste. Até há pouco

tempo, usavam o “slogan”: A melhor energia do Brasil. Na verdade, ele não tem a

menor justificativa na realidade. De fato a qualidade da energia da Cemig é muito

ruim. Hoje a terceirização é uma realidade, e não investem em pessoal, ou seja, mão

de obra qualificada. Há muito tempo, os salários dos servidores estão achatados, e a

população está pagando realmente uma energia muito cara, enquanto a Cemig está

só expandindo e comprando outras companhias no Brasil, na América Latina e em

outros países. Essa é uma verdadeira injustiça com o servidor, que paga esses altos

valores e recebe um serviço de péssima qualidade.

Continuamos a fazer gestões junto ao Ministério Público Federal para que os

valores pagos de forma indevida pela população na conta de luz nos últimos anos -

aliás, não só da Cemig, mas também das outras companhias de energia do Brasil -

sejam ressarcidos para os consumidores. Estima-se que esses valores podem chegar

a mais de R$50.000.000.000,00. O que a Cemig fazia quando o cidadão estava com

o valor da conta atrasado? Ela cortava a luz e imediatamente jogava esse valor para

o resto dos consumidores pagarem isso. Então não corria risco algum. Todos os

consumidores iam subsidiar e pagar pelos inadimplentes. Só que, quando o cidadão

pagava para obter a luz de volta, ou seja, deixava em dia a conta de luz, esse

dinheiro desaparecia, sumia como um passe de mágica. Então para onde ia?

Ninguém sabe, pois não aparecia na planilha de custo. O cidadão pagava por isso

duas vezes, e esse dinheiro era desviado.

Ao todo, o desvio chegou a R$50.000.000.000,00, foi colocado como um erro, e os

Presidentes das companhias de energia assumiram que erraram. Na minha
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avaliação, não foi erro; foi furto mesmo, que se consumou. Se fosse em outro país,

todos estariam na cadeia. É um verdadeiro absurdo. Estamos pressionando a Aneel.

Os ex-dirigentes dessa Agência estão sendo até indiciados, porque grande parte

deles, assim que saíram da Aneel, foram trabalhar para as companhias de energia.

Isso é favorecimento ilícito. Esses ex-dirigentes estão sendo processados a pedido

até da própria CPI da Conta de Luz, da qual o Deputado Federal Elismar Prado fazia

parte. Esse Deputado ajudou contribuindo com todos os dados da campanha que

fizemos contra a energia mais cara do Brasil, campanha vitoriosa, em que

conseguimos a redução do valor da conta de luz, pela primeira vez na história, de

17%. Esperamos que a Aneel realmente reconheça não só o erro, mas também o

furto, e que haja a devolução do valor, por meio de desconto na conta de luz da

população.

A campanha contra as tarifas abusivas das companhias de telefonia e de internet

continua. Continuaremos com as gestões junto ao governo federal para que

realmente se crie a Telebrás, para que se crie uma companhia de telefone pública

que concorra com as privadas, oferecendo serviço de melhor qualidade, preços

realmente justos, incluindo a internet de banda larga, e não essa roubalheira

praticada hoje pelas grandes companhias de telefone. No Brasil, elas cobram muito

mais caro do que em outros países do mundo, sendo o serviço prestado muito ruim.

Por que lá fora essas mesmas companhias cobram valor menor? A campanha

continua com muita força. Contamos com o apoio dos Vereadores, das entidades,

dos movimentos ligados à Igreja, para que mandem contribuições para o nosso

gabinete. Agora intensificaremos a campanha de rua, as ações na Justiça contra as

companhias de telefone e até a venda casada em relação à internet e ao telefone

fixo, o que é uma ilegalidade - entraremos até, nos próximos dias, com

representações no Ministério Público.

* - 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 24,
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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 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2009

Às 20h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Elmiro

Nascimento, por indicação da Liderança do DEM) e Zé Maia (substituindo o Deputado

Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão de

Administração Pública; os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Juarez Távora,

Lafayette de Andrada, Délio Malheiros (substituindo o Deputado Inácio Franco, por

indicação da Liderança do BPS) e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Jayro

Lessa, por indicação da Liderança do DEM), membros da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Estão presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e

Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Encerrada a

discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.186/2009 pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, é submetido a votação e aprovado o

parecer, salvo propostas de emendas e destaques. Submetidas a votação, são

aprovadas as Propostas de Emenda nºs 11 a 16 e rejeitadas as Propostas de

Emenda nºs 1, 2, 4, 6, 8, 18 e 19, a Proposta de Emenda nº 20, destacada pela

Presidência, e as Propostas de Emenda nºs 3 e 9, destacadas pelo Deputado Weliton

Prado. Ficam prejudicadas as Propostas de Emenda nºs 5, 7, 10 e 17. É, portanto,

aprovado, em nova redação, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, o parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 2, que

apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Zé

Maia - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/2/2010

Às 15h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes e Chico Uejo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, no exercício

da Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir

e votar parecer de redação final e proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: da Câmara dos Deputados que convida os

membros desta Comissão para participarem de duas audiências públicas a serem

realizadas no Estado em 4/2/2010 às 8h30min, no Auditório do Clube dos Diretores

Lojistas - CDL -, em Belo Horizonte, e no mesmo dia, às 15 horas, no Auditório da

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Mensagem nº 454/2009 em turno único (Deputado Chico

Uejo); Projeto de Resolução nº 3.929/2009 no 2º turno (Deputado Carlos Gomes);

Projeto de Lei nº 2.428/2008 no 1º turno (Deputado Chico Uejo). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.272, 5.285 e 5.303/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação
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Final dos Projetos de Lei nºs 3.828 e 3.869/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes - Dilzon Melo - Domingos Sávio

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/2/2010

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a

reunião, 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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos,

Diretor-Presidente da Copasa (2); do Sr. Ricardo Luiz Ferreira dos Santos, Presidente

em exercício da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Parnaíba (16/1/2010); do Sr. Luciano Junqueira de Melo, Diretor Técnico da

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Sul de

Minas (23/1/2010); do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete do

Secretário de Meio Ambiente; e do Sr. Geraldo Fausto da Silva, Vice-Diretor-Geral do

IEF (30/1/2010). 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 Sávio Souza Cruz (3) em

que requer seja realizada reunião de audiência pública para discutir o licenciamento

ambiental da expansão do empreendimento "BH Shopping" e sua repercusão e

impacto na região do entorno, com os convidados que menciona; seja enviado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semed - e

ao Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, pedido de
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informações a respeito das providências tomadas em relação ao Requerimento nº

3.573/2009, desta Comissão; seja realizada visita técnica ao Bairro Belvedere para

verificar a repercussão e o impacto urbanístico dos empreendimentos imobiliários em

implantação e expansão na região, com os convidados que menciona; Carlos Gomes

em que requer seja realizada reunião de audiência pública para discutir a implantação

do projeto de exploração da Mina da Serrinha, no Distrito de Piedade do Paraopeba,

no Município de Brumadinho, e os constrangimentos a que têm sido submetidas as

comunidades do entorno envolvidas nesse projeto; Almir Paraca em que requer

sejam convidados os gestores e técnicos do Sistema Estadual de Meio Ambiente de

Minas Gerais - Sisema -, para que, em reunião de audiência pública desta Comissão,

apresentem o “Relatório de Sustentabilidade 2008”, por eles elaborado. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Gil Pereira - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/2/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros e

Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados Inácio Franco e Weliton Prado. O Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, conforme art. 120, III, do Regimento Interno,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, a aplicação de multas pelos

diversos órgãos de trânsito no Estado e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: do Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral da Defensoria

Pública do Estado (30/1/2010), e do Sr. Selmo Sila de Souza, Juiz de Direito da

Comarca de Itajubá (3) (4/2/2010). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de

Lei nº 3.755/2009, em turno único, para o qual designou como relator o Deputado
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Padre João. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. José Flávio Resende, assessor da Presidência da BHTRANS, Cel. PM

Roberto Lemos, Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, representando o

Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais; Leonardo Duque Barbabela, Promotor de Justiça e Coordenador das

Promotorias do Patrimônio Público; e a Sra. Magna Maria Vieira, Assessora Jurídica

da BHTRANS, representando o Sr. Ramon Victor Cesar, Diretor-Presidente da

referida empresa, 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. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, verificando a inexistência de

quórum, deixa de apreciar os Requerimentos nºs 5.342, 5.343, 5.358, 5.362, 5.371,

5.372, 5.374 e 5.375/2010, agradece a presença dos parlamentares e convidados,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Padre João - Lafayette de

Andrada - Neider Moreira - Ivair Nogueira.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

11/2/2010

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Uejo,

Ademir Lucas, Antônio Júlio, Gustavo Valadares e Lafayette de Andrada (substituindo

o Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico

Uejo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado 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 acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados
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a seguir: Projetos de Lei nºs 4.193 e 4.195/2010 (Deputado Gilberto Abramo);

4.191/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.190/2010 (Deputado Delvito Alves);

4.194/2010 (Deputado Chico Uejo) e 4.192/2010 (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. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.142/2010 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Delvito Alves). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira - Delvito Alves - Padre João -

Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 273/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº

2.891/2005, a requerimento do Deputado João Leite, tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Associação Estrela da Manhã de Águas Formosas, com sede no

Município de Águas Formosas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem a proposição 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 273/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Estrela da Manhã de Águas Formosas, com sede no Município de Águas

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 29 que as

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

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

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

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

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 273/2007 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Estrela da

Manhã, com sede no Município de Águas Formosas.”.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 919/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 919/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº

2.492/2005, por requerimento de iniciativa do Deputado Sebastião Costa, visa
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declarar de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Conselheiro Lafaiete –

Assodilafa –, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a proposição 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 919/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Diabéticos de Conselheiro Lafaiete – Assodilafa –, 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 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 (ver alteração de 20/10/2009)

determina no parágrafo único do art. 14 que as atividades dos seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas; e no parágrafo único do art. 30 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 919/2007.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Padre João, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.215/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos Recanto Feliz –

Alirf –, com sede no Município de Capim Branco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 3.215/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lar dos Idosos Recanto Feliz – Alirf –, com sede no Município de Capim

Branco.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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, no art. 42 (conforme alteração

realizada em 10/7/2008), veda a remuneração ou o benefício a qualquer membro da

Diretoria, dos Conselhos Fiscal e de Administração, bem como a qualquer sócio. Em

caso de dissolução da entidade, aplica-se o art. 61 do Código Civil, que determina o

encaminhamento do patrimônio remanescente para instituição municipal, estadual ou

federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.215/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Delvito Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.516/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviço

e Agronegócios da Campanha, com sede no Município de Campanha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Vem agora a proposição 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 3.516/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios da

Campanha, com sede no Município de Campanha.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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 no art. 79 (conforme

alteração estatutária de 8/12/2009) que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade legalmente constituída, que tenha objetivo

cultural, acadêmico ou assistencial, em conformidade com o art. 61 do Código Civil; e

no art. 81 que os membros da Diretoria e dos demais órgãos da administração da

associação não serão remunerados pelo exercício de suas funções.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.516/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.637/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Pró-Guapé, com sede no Município de

Guapé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem a proposição 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 3.637/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo-Guapé, com sede no Município de Guapé.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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 datada de

28/9/2009) determina no art. 12 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere qualificada nos termos da Lei nº

9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público – Oscips –, preferencialmente com o mesmo objetivo social; e no art. 32, § 2º,
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que os seus dirigentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de

lucro, dividendos, bonificação ou qualquer tipo de benefício.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.637/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.677/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Futebol 7 Society, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a proposição 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 3.677/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Federação Mineira de Futebol 7 Society, 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 no § 3o do art. 11 que
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os cargos de sua administração não serão remunerados; e no art. 31 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída, que desenvolva suas atividades no País.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.677/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.715/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Projeto Cidade Refúgio, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 3.715/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projeto Cidade Refúgio, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 32 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
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congênere, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, ou a entidade pública

municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes; e no art. 41 que os

seus Diretores, Conselheiros, instituidores e benfeitores não serão remunerados,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos, gratificações, benefícios,

bonificações ou vantagens, a qualquer título ou forma.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.715/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.921/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a instituição Ação de Assistência Social

Filadélfia de Itabira, com sede no Município de Itabira.

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 proposição 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 3.921/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

instituição Ação de Assistência Social Filadélfia de Itabira, com sede no Município de

Itabira.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (conforme alteração realizada em

4/1/2010) determina no § 1º do art. 58 que as atividades de seus Diretores,

Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão

remuneradas; e no parágrafo único do art. 60 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere inscrita no Conselho

de Assistência Social do Município de Itabira, ou para entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, no final deste parecer, a qual dá nova redação ao art. 1º do projeto, em

decorrência da alteração estatutária ocorrida em 4/1/2010 que alterou a denominação

da entidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.921/2009 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 Fundação da Ação de Assistência

Social Filadélfia de Itabira, com sede no Município de Itabira.”.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.999/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Liga Ourobranquense de Desportos, com sede no

Município de Ouro Branco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.999/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Ourobranquense de Desportos, com sede no Município de Ouro Branco.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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 (conforme

alteração estatutária de 20/10/2009) que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, legalmente constituída no

Estado e detentora de título de utilidade pública; e no art. 66 que os seus Diretores,

sócios, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão

remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer título ou forma.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.999/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.025/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Olegarense – AEO –, com sede

no Município de Presidente Olegário.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2009, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e
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Informática.

Vem agora a proposição 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 4.025/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Olegarense, com sede no Município de Presidente Olegário.

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 por suas

funções.

Cabe ressaltar que o art. 66, § 1º, do estatuto da entidade determina que, resolvida

sua dissolução, seu patrimônio remanescente reverterá em favor de obras

assistenciais de caráter filantrópico; e o art. 76 determina que seus dirigentes não são

remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.025/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.039/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Reumáticos de Uberlândia e Região – Arur –, com

sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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Vem agora a proposição 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 4.039/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Reumáticos de Uberlândia e Região – Arur –, com sede no Município

de Uberlândia.

Os requisitos básicos 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 no art. 6º que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a pessoa

jurídica qualificada nos termos da Lei Federal n º 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, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social; e no art. 34 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.039/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.050/2009

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 Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de

São Sebastião do Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

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 4.050/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do

Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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 no art. 73 que, no caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade, instituição

ou fundação legalmente constituída, de objetivo cultural, acadêmico ou assistencial; e

no art. 75 que nenhum membro da Diretoria e dos demais órgãos administrativos da

entidade poderão receber remuneração pelo exercício de suas atribuições, ficando,

ainda, vedada a distribuição de lucros, dividendos ou vantagens de qualquer espécie.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.050/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.
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Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.074/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo Maranatha de Art’Global, com sede no Município de

Varginha.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.074/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo

Maranatha de Art’Global, com sede no Município de Varginha, que tem como

finalidade planejar e coordenar ações que possam amparar as crianças, priorizando a

primeira infância. Em cumprimento a tal meta, desenvolve atividades nas áreas da

educação, da saúde, da cultura, do esporte e do lazer.

O seu trabalho é executado com base nos princípios da ética e da cidadania, pois

objetiva garantir às crianças sob os seus cuidados o direito de crescerem e se

desenvolverem em um ambiente saudável, visando assegurar-lhes integridade e

dignidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.074/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.087/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a organização não governamental Centro de Estudos Sócio

Ambiental do Cerrado – ONG – Cesac –, com sede no Município de Tupaciguara.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Vem a proposição 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 4.087/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

organização não governamental Centro de Estudos Sócio Ambiental do Cerrado –

ONG – Cesac –, com sede no Município de Tupaciguara.

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. 10, que nenhum

membro de sua administração pode ter remuneração salarial, sendo suas funções e

cargos de caráter exclusivamente voluntário; e, no parágrafo único do art. 28, que em

caso de dissolução, seu patrimônio remanescente será revertido a entidades

congêneres ou beneficentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.087/2009, em turno único.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.088/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

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

utilidade pública a Associação Mineira de Apoio a Portadores de Esclerose Múltipla -

Amapem -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a proposição 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 4.088/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira de Apoio a Portadores de Esclerose Múltipla - Amapem -, 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 no art. 28 que as

atividades dos seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação bonificação ou

vantagens; e no art. 32 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 4.088/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Delvito Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.089/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação da Divina Misericórdia, com sede no Município de São

João Nepomuceno.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 4.089/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Divina Misericórdia, com sede no Município de São João

Nepomuceno.

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

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 no parágrafo único do

art. 15 que as atividades dos seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e

no art. 25 que, na hipótese de sua dissolução, o remanescente de seu patrimônio

líquido será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.089/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.
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Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Delvito Alves - Ademir

Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.090/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunidade Rhema de Aliança, com sede no

Município de Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 4.090/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunidade Rhema de Aliança, com sede no Município de Araxá.

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

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 no § 4º do art. 18 que

os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não receberão pagamento pelos

serviços prestados, sob qualquer pretexto ou alegação; e no art. 36 que, em caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a instituição congênere, com

personalidade jurídica própria.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.090/2009.
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Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.092/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Devotos de São Cristóvão – Adesc –, com sede no

Município de Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a proposição 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 4.092/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Devotos de São Cristóvão – Adesc –, com sede no Município de

Araxá.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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 no § 4º do art. 18 que

as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 36

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

entidade congênere ou entidade pública do Município, com personalidade jurídica.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.092/2009 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.093/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação da Casa de Caridade Darci

Campos, com sede no Município de Itamarandiba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 4.093/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Casa de Caridade Darci Campos, com sede no Município de

Itamarandiba.

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 art. 15 do estatuto constitutivo da instituição o item II determina que

os membros de sua Diretoria e Conselho Fiscal não são remunerados, e o item III

que, na hipótese de sua extinção, todos os seus bens serão doados a instituição

congênere.

Apresentamos a Emenda nº 1 na parte conclusiva deste parecer, a qual dá nova
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redação ao art. 1º, a fim de adequar o nome da entidade ao consubstanciado em seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.093/2009 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 da Casa de Caridade

Darci Campos de Penha de França, com sede no Município de Itamarandiba.”.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.095/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Agrícola Comunitária Universo

Verde – Asacuve –, com sede no Município de Nanuque.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 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 4.095/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Agrícola Comunitária Universo Verde – Asacuve –, com sede no

Município de Nanuque.

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

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
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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 os cargos

de sua direção não serão remunerados; e no parágrafo único do art. 45 que, em caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.095/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.097/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunitária de Beira Córrego, Retiro dos Moreira e

Adjacências – Ascombere –, com sede no Município de Fortuna de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho da Previdência e da Ação Social.

Vem a proposição 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 4.097/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores de Beira Córrego, Retiro dos Moreira e

Adjacências – Ascombere –, com sede no Município de Fortuna de Minas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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
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funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 1º do art. 12, que

o exercício das funções de sua administração não será remunerado, sendo vedado o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagens pelos

Diretores, Conselheiros, associados e mantenedores; e, no art. 32, que, na hipótese

de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituições

congêneres, com personalidade jurídica, registrada nos Conselhos Nacional, Estadual

e Municipal de Assistência Social.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, na parte conclusiva deste parecer, a qual dá

nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar o nome da entidade

ao consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.097/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Moradores de Beira Córrego e Retiro dos Moreira – Ascombere –, com sede no

Município de Fortuna de Minas.”.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.100/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Recreio dos Bandeirantes, com

sede no Município de Esmeraldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
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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 4.100/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Recreio dos Bandeirantes, com sede no Município

de Esmeraldas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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 no art. 6º que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão

inteiramente gratuitas; e no art. 30 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 4.100/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Padre João - Ademir

Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.101/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Furnas de

Cima – AMA-FC –, com sede no Município de Aiuruoca.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 4.101/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores e Amigos de Furnas de Cima – AMA-FC –, com sede no

Município de Aiuruoca.

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

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 no art. 7o que, em caso

de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

situada no Município de Aiuruoca; e no art. 13 que não receberá remuneração

nenhum membro no exercício de cargo ou função nos órgãos administrativos da

Associação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.101/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.104/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 1.568, de 10/1/57, que declara de utilidade

pública o Conselho Particular da Sociedade São Vicente de Paulo de Uberlândia, com
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sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 4.104/2009 pretende alterar o art. 1º da Lei nº 1.568, de 10/1/57,

que declara de utilidade pública o Conselho Particular da Sociedade São Vicente de

Paulo de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia, com o objetivo de

adequá-lo ao novo estatuto da entidade, aprovado em novembro de 1982, que mudou

o seu nome para Conselho Central de Uberlândia da Sociedade São Vicente de

Paulo.

Importa ressaltar que tal entidade possui caráter beneficente, cultural e assistencial,

não tem fins lucrativos e cumpre todos os requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública.

A proposição em tela visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão social

da entidade e a anterior, constante na Lei nº 1.568. Assim, orienta-se pela Lei

Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a

consolidação das leis do Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei

pode ser modificada por meio de nova redação, acréscimo ou revogação de

dispositivo.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.104/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Padre João - Ademir Lucas - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.105/2009

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 Casa de Amparo Infantil – Carol –, com sede

no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 4.105/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Amparo Infantil – Carol –, 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 art. 76 do estatuto constitutivo da instituição determina que não são

remunerados os cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, bem como

as atividades de seus sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 77,

“c”, que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública com finalidade similar.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.105/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.106/2009

Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Urtiga, com sede no Município de Ilicínea.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem a proposição 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 4.106/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Urtiga, com sede no Município de

Ilicínea.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 15 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere legalmente constituída, para ser aplicada nas mesmas finalidades da

associação dissolvida; e, no art. 30, § 2º, que os seus dirigentes não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.106/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ademir lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.107/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

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

declarar de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Nossa Senhora da Guia de

Iturama, com sede no Município de Iturama.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 4.107/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube da Terceira Idade Nossa Senhora da Guia de Iturama, com sede no Município

de Iturama.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 16 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como dos associados, benfeitores ou

equivalentes, serão inteiramente gratuitas; e o § 1º do art. 39 determina que, na

hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a outra

instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Municipal

de Assistência Social ou entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.107/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Delvito Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.110/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação Casa da Cultura do Milho, com sede no

Município de Patos de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a proposição 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 4.110/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Casa da Cultura do Milho, com sede no Município de Patos de Minas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 15 que nenhum

membro perceberá vencimento ou vantagens pelo exercício de cargo ou função em

órgão administrativo da Fundação; e no art. 39 que, no caso de dissolução, o

patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da

Lei Federal 9.790/99, de 23/3/99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo

social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.110/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.113/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa Olimpic –

Aero –, com sede no Município de Juatuba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a proposição 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 4.113/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Recreativa Olimpic – Aero –, com sede no Município de

Juatuba.

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 no art. 54, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem como

as dos associados não serão remuneradas; e no art. 55 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins não

econômicos, com personalidade jurídica, designada pelo Conselho Municipal de

Assistência Social.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.113/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.119/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Ação Social Vida Comunitária – Asvicom –, com sede no Município

de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 4.119/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Ação Social Vida Comunitária – Asvicom –, 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 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 no art. 30 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e sócios não serão remuneradas; e no

art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a outra instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.119/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.127/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Unida do Município de Tocos do

Moji, com sede no Município de Tocos do Moji.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a proposição 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 4.127/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Unida do Município de Tocos do Moji, com sede no Município de Tocos

do Moji.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, serão inteiramente

gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, bonificação,

gratificação ou vantagem; e no art. 31 que, no caso de sua dissolução, os bens

remanescentes serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,
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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 4.127/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ademir Lucas - Delvito

Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.133/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Shaolin Temple Brasil, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora o projeto a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos

referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.133/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Shaolin Temple Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

de 1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade

funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria é formada por

pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da organização, o art. 15, parágrafo único,

veda a remuneração dos membros da Diretoria, do conselho fiscal e das demais
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comissões auxiliares da Diretoria; e o art. 39 dispõe que, no caso de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a instituição municipal, estadual ou federal

de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.133/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.866/2008

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, a proposição em exame “dispõe sobre

plano de evacuação em caso de acidentes nas obras públicas do Estado”.

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

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as

Emendas nºs 1 a 3, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise “dispõe sobre plano de evacuação em caso de acidentes

nas obras públicas do Estado”. A proposta define como requisito para aprovação e

execução de projetos de obras de médio e grande porte do governo do Estado a

elaboração, pelo responsável por sua execução, de plano de evacuação em caso de

acidentes. A proposição estabelece que o referido plano deverá ser submetido a

análise e aprovação do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos que o governo do

Estado determine. O projeto exige ainda que o plano de evacuação seja exposto no

canteiro de obras, tanto para os operários quanto para a população em geral. Por fim,

dispõe que os critérios para classificação do porte da obra serão estabelecidos pelo

Poder Executivo, prevendo-se a aplicação de medida administrativa de interdição da

obra no caso de descumprimento dessas determinações, até o saneamento das

falhas existentes.
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Em 29/4/2009, a ALMG encaminhou à Secretaria de Defesa Social pedido de

diligência referente ao projeto de lei em análise. A nota técnica elaborada em

resposta, datada de 17/6/2009, concluiu não ter sido “visualizado qualquer vício de

iniciativa na instauração do procedimento legislativo” e posicionou-se pela

constitucionalidade do projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça, atentando para imperfeições jurídicas da

proposição, apresentou-lhe as Emendas nºs 1 a 3. As duas primeiras buscam corrigir

vícios de redação legislativa, enquanto a terceira determina a supressão do art. 4º da

proposição, que contém comando dirigido ao Poder Executivo considerado

inconstitucional.

O plano de evacuação tem como finalidade promover a saída das pessoas, com

celeridade e organização, dos locais ameaçados por eventuais riscos decorrentes de

uma grande obra. A divulgação ampla desse documento visa promover o

conhecimento por toda a população – operários da obra e público em geral –

relativamente aos procedimentos a tomar em caso de emergência.

Um plano de evacuação é importante porque contribui para a redução de mortes e

prejuízos materiais decorrentes de acidentes em grandes obras públicas. A história

aponta casos em que a ausência de um planejamento de evacuação de pessoas de

obras sob risco contribuiu para a ocorrência de grandes desastres. Ficou na memória

do povo mineiro o desabamento do que seria o Pavilhão de Exposições da

Gameleira, em 1971, maior tragédia da construção civil brasileira, quando 69

operários morreram e mais de 50 ficaram feridos.

Mais recentemente, houve o acidente na obra da futura Estação de Pinheiros do

Metrô de São Paulo, que resultou na morte de sete pessoas e na abertura de enorme

cratera na região. Essa tragédia motivou a apresentação do Projeto de Lei nº 752, de

2007, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, semelhante à proposição

em análise.

Diante de tais argumentos, não resta dúvida de que a matéria em apreço é

relevante, mostrando-se adequado garantir a segurança das pessoas por meio da

adoção de planos de evacuação nas obras públicas estaduais.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.866/2008 com

as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Inácio Franco - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.100/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Santo Antônio do Grama.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe tem como objetivo desafetar o trecho da Rodovia AMG-1715

que liga o Município de Santo Antônio do Grama à MG-329, constituído de 1,5 km,

tendo como ponto de partida o Km 13,9, onde está localizado o pórtico de entrada do

perímetro urbano desse Município, até seu final. Autoriza ainda o Poder Executivo a

doar ao Município de Santo Antônio do Grama o trecho mencionado. De acordo com

o parágrafo único do art. 2º da proposição, o bem público em questão destina-se à

instalação de via urbana.

Em sua justificação, o autor do projeto argumenta que o objetivo da proposição é

transformar o trecho de rodovia situado em seu perímetro urbano em via urbana

municipal, com vistas a facilitar o acesso da população ao conjunto habitacional que

será construído em um imóvel, doado por particulares, que está localizado ao lado do

referido trecho de rodovia.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 2º do projeto que a área será destinada à

instalação de via urbana.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez
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que o art. 3º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for

utilizado com a finalidade prevista.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse

dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim, 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. Portanto, pode ser transformado em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.100/2009 no

1º turno.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada - Inácio Franco -

Agostinho Patrús Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.417/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em epígrafe tem por

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

especifica.

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

que 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
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O Projeto de Lei nº 3.417/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade ao

Município de Piranga de imóvel constituído pela área com 450m2, localizada na Rua

Santa Efigênia, 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

construção de novo prédio para a Unidade Básica de Saúde Dr. Solon Ildelfonso,

beneficiando a comunidade local, especialmente as pessoas carentes.

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 destinação prevista ou modificada sua finalidade.

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 elaboração e 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 adequar o texto do projeto à técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.417/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de Andrada - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.449/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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O projeto de lei em exame é do Deputado Dinis Pinheiro e tem por objetivo alterar o

disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.791, de 2007.

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

que 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 3.449/2009 pretende alterar o disposto no parágrafo único do

art. 1º da Lei nº 16.791, de 19/7/2007, que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Novo Cruzeiro um terreno edificado, com área de 880m², situado na Rua

Getúlio Vargas, nesse Município, para a construção de uma unidade escolar da rede

municipal.

Com a alteração proposta pela proposição em análise, o imóvel passará a ser

destinado à instalação de um centro de convenções e desenvolvimento de atividades

de interesse social. Permanece assim vinculado ao interesse público que

fundamentou sua doação.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem o objetivo de adequar o texto do projeto à técnica legislativa,

acrescentar cláusula de reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos

contados da data de publicação da nova lei, não lhe for dada a nova destinação, e

revogar o art. 2º da Lei nº 16.791, que contém cláusula de reversão relacionada à

finalidade anterior.

Com essas adequações, 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

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
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Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.449/2009, no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.518/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área que

especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.518/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São Geraldo do

Baixio uma área de 8.786,46m², a ser desmembrada de imóvel com 12.000m²,

situado nesse Município.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o referido bem

destina-se à construção de área de lazer para o Município, o que vem ao encontro do

interesse da comunidade. Ademais, o art. 2º prevê a sua reversão ao patrimônio do

Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de

doação, não for utilizado com a finalidade estabelecida.
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A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse

dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Considerando que no imóvel objeto da doação de que trata a proposição em análise

a Escola Estadual de São Geraldo do Baixio ocupa uma área de 2.534,48m² e a

necessidade de se preservar uma área de 993,67m² para construção de sua quadra

poliesportiva, somente pode ser doada ao Município uma área de 8.471,85m².

Em decorrência dessas informações, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou o Substitutivo nº 1, para corrigir a dimensão da área a ser doada, assim

como acrescentar o memorial descritivo, para sua correta identificação.

Com as alterações previstas, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais

sobre a alienação de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem implica

repercussão na lei orçamentária. Portanto, pode ser transformado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.518/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Inácio Franco - Agostinho Patrús Filho

- Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.654/2009

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 Natércia 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
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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 3.654/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Natércia uma área com 150m², a ser desmembrada de imóvel com

área de 3.090m², situado na Rua José Carlos da Silva, esquina com Rua José Eneas,

no referido Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o imóvel destina-se a instalações de

uma farmácia do Programa Farmácia de Minas, para atendimento à comunidade.

Mesmo sendo transferido patrimônio público a outro ente da Federação, a

respectiva alienação deve ser revestida de garantia, o que está presente no art. 2º do

projeto, que 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 tiver sido

dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem como finalidade corrigir a área e dado cadastral do imóvel, além de

adequar seu texto à técnica legislativa

A exigência de autorização legislativa para a alienação de bem público está prevista

no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se, por fim, que a proposição em análise atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não cria despesas para o

erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.654/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrús Filho - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.803/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe propõe a

alteração da Lei n° 7.302, de 21/7/78, que dispõe s obre a proteção contra a poluição

sonora no Estado.

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

A seguir, a Comissão de Saúde, examinando o mérito da proposição, opinou pela

sua aprovação.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição em comento visa alterar a Lei n° 7.302 , de 21/7/78, que dispõe sobre

a proteção contra a poluição sonora no Estado. Para tanto, estabelece limites sonoros

distintos, de acordo com a especificidade de áreas urbanas e rurais, em período

diurno e noturno. Além disso, em caso de descumprimento da norma, impõe multa no

valor de 1.000 a 5.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs –,

graduada de acordo com a gravidade da infração, ressalvados os casos a serem

punidos de acordo com lei federal.

Inicialmente, cabe destacar que, ao ser analisada sob o ponto de vista financeiro-

orçamentário, que compete a esta Comissão, a proposição não encontra óbice à sua

aprovação, pois não gera despesas para os cofres públicos.

Por seu turno, a Comissão de Saúde, que nos antecedeu no exame do projeto, ao

analisar o seu mérito, o fez de forma abrangente e convincente, abordando

recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS –, além de estudos do

Departamento de Neurofisiologia da Universidade Federal de Minas Gerais que

comprovam os danos causados pela poluição sonora ao bem-estar e à saúde

humana e ao meio ambiente.

Além disso, as alterações estabelecidas pela proposição em estudo estão em
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conformidade com a versão mais recente da NBR n° 10 .151, editada em junho de

2000, tanto com relação às faixas de intensidade de ruídos externos para critério de

avaliação, conforme a área especificada, quanto com relação aos horários de limite.

Um outro aspecto relevante proposto pelo projeto é o estabelecimento, em lei, de

parâmetros para a aplicação das penalidades a serem impostas ao infrator, medida

antes delegada ao regulamento. Tal medida, além de preencher uma lacuna deixada

pela lei que se pretende alterar, propiciará maior exequibilidade à norma atual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.803/2009, no

1° turno.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.857/2009

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

14.086, de 6/12/2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos e o

Conselho Estadual de Direitos Difusos e dá outras providências.

A proposição origina-se do Projeto de Lei nº 3.481/2009, de mesma autoria, o qual

foi desmembrado pela Comissão de Constituição e Justiça, com o fito de preservar a

unidade do objeto, conforme preceitua a técnica legislativa.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Comissão e Justiça, que opinou 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, V, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe promove alterações na Lei nº 14.086, de 6/12/2001,

que, entre outras providências, cria o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos

- Fundif - e o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos, para adequá-la à Lei
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Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a

extinção de fundos estaduais.

A Constituição de 1988, sendo produto de uma intensa movimentação social para a

mudança do cenário político, encampou direitos das três gerações, ou seja, os

direitos à liberdade e à participação política (1ª geração), os direitos econômicos e

sociais (2ª geração) e os direitos difusos (3ª geração).

Classificados como direitos da 3ª geração, os direitos difusos e coletivos,

representados pela proteção do meio ambiente, dos bens culturais, paisagísticos e

turísticos, bem como os direitos do consumidor, ganharam contornos doutrinários na

década de 1970. O chamado movimento em prol da implementação do acesso à

Justiça, capitaneado por Cappelletti e Garth, com seus estudos precursores,

estabeleceu o paradigma de que tais direitos necessitavam de uma reformulação no

direito processual, para a sua proteção. Nas palavras dos autores do histórico livro

“Acesso à Justiça”: “O acesso à Justiça pode (...) ser encarado como requisito

fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno

e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar, os direitos de todos”.

(Cappelletti, Mauro; Garth, Bryant. “Acesso à Justiça”. Trad.: Ellen Gracie Northfleet.

Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1998. pág.12.)

Seguindo essa tendência mundial, antes mesmo da Constituição de 1988, a tutela

de direitos difusos foi regulada no Brasil com a edição da Lei Federal nº 7.347, de

24/7/85, a Lei da Ação Civil Pública - LACP. Posteriormente, com a edição da Lei

Federal nº 8.078, de 11/9/90, o Código de Defesa do Consumidor, a disciplina dessa

matéria foi aperfeiçoada. A definição legal de interesses difusos está prevista no

inciso I do parágrafo único do art. 81 da Lei Federal nº 8.078, ao passo que a

definição de interesses coletivos está colocada no inciso II do mesmo dispositivo,

conforme citado abaixo: “Art. 81 – A defesa dos interesses e direitos dos

consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título

coletivo. Parágrafo único – A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I –

interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II – interesses ou direitos
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coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de

natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;”.

Assim, segundo conceitos dessa norma, os interesses coletivos diferenciam-se dos

interesses difusos pelo fato de naqueles ser determinável uma categoria específica

de indivíduos, contudo, igualmente, plurindividuais. O interesse coletivo é

transindividual, embora pertencente a grupos ou categorias de pessoas

determináveis, possuindo uma só base jurídica.

A norma que caracteriza os interesse difusos e coletivos, embora esteja no Código

de Defesa do Consumidor, possui caráter geral. Em outras palavras, entende-se que

os arts. 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor prescrevem normas que

se destinam tanto a ações de proteção do consumidor quanto a outras categorias,

tais como a proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico.

As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso,

a sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal, figurando, entre

as sanções administrativas, por exemplo, a multa. Os mesmos instrumentos de

proteção, com pequenas variações, também são encontrados na legislação de direito

ambiental.

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa será

aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o fundo de que trata

a Lei nº 7.347, de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os fundos estaduais ou

municipais de proteção ao consumidor, nos demais casos. Tal dispositivo segue

sistemática estabelecida na Lei da Ação Civil Pública, segundo a qual os recursos

arrecadados em virtude da defesa de interesses difusos deverão reverter a fundos

públicos específicos, geridos com a participação da sociedade civil. É o que se extrai

do art. 13 da LACP: “Art. 13 – Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo

dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por

Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e

representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos

bens lesados. Parágrafo único – Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro

ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção
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monetária”.

O projeto de lei em análise, encaminhado pelo Governador do Estado, promove

alterações na legislação estadual instituidora do Fundo Estadual de Defesa dos

Direitos Difusos - Lei nº 14.086, de 2001 -, alinhando-a com a perspectiva acima

relatada de se destinar à reparação de danos os recursos arrecadados por força da

tutela dos interesses difusos. Em nosso entendimento, tal revisão da legislação

mostra-se oportuna e conveniente, tendo em vista as profundas mudanças que a

legislação estadual que trata de fundos públicos sofreu com a edição da Lei

Complementar nº 91, de 2006. O projeto de lei em análise foi aperfeiçoado pela

Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou o Substitutivo nº 1. Com as

modificações propostas pelo substitutivo para os arts. 7º e 10 da Lei nº 14.086,

procede-se à atualização dos nomes dos órgãos do Poder Executivo estadual que

compõem o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Difusos. Entretanto, parece-

nos problemática a nova redação proposta pelo Substitutivo nº 1 para o parágrafo

único do art. 7º da Lei nº 14.086, que sugere novo critério de escolha dos

representantes dos órgãos municipais de defesa dos direitos difusos e das entidades

civis sem fins lucrativos no grupo coordenador do Fundif. O substitutivo propõe que

esses representantes sejam escolhidos pelo Presidente do Conselho Estadual de

Defesa de Direitos Difusos, que, no caso, é o titular da Secretaria de

Desenvolvimento Social - Sedese. Em nosso entendimento, tal procedimento, não

previsto no projeto de lei original enviado pelo Governador do Estado, para

apreciação desta Casa, pode, eventualmente, prejudicar o amplo controle, pela

comunidade, sobre gestão do fundo, conforme preconiza o art. 13 da Lei da Ação

Civil Pública, supracitado. Logo, parece-nos que o princípio do controle social sobre o

dispêndio dos recursos do fundo será mais bem atendido com a definição de que os

representantes dos órgãos municipais de defesa dos direitos difusos e das entidades

civis sem fins lucrativos no grupo coordenador do Fundif serão escolhidos pelo

respectivo segmento, segundo procedimento regulamentado pelo Poder Executivo.

Com esse intuito, apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 1 ao Substitutivo

nº 1.

Conclusão



____________________________________________________________________________
847

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.857/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 7º da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, a

que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

“Art. 7º – (...)

Parágrafo único – A forma de escolha, pelo respectivo segmento, dos

representantes a que se referem os incisos V e VI será definida em regulamento.”.”.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Dilzon Melo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.066/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

criação, a ampliação e o desmembramento de parques florestais e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/12/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A proposição em exame pretende submeter a criação, a ampliação e o

desmembramento de parques florestais no âmbito do Estado à aprovação da

Assembleia Legislativa, por meio de projeto de lei.

Na justificação, o autor destaca que há, no território do Estado, uma série de

espaços territoriais especialmente protegidos. Afirma, então, pretender instituir um

controle legislativo sobre a ampliação desses espaços, de modo que os
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parlamentares possam zelar também pelos direitos do setor da agricultura.

A matéria tratada no projeto não se encontra entre aquelas de iniciativa privativa,

indicadas no art. 66 da Constituição do Estado. Logo, nesse particular, não

vislumbramos óbice à atuação parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI, VII e VIII

do art. 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência

legislativa concorrente. Significa isso, conforme os §§ 1o a 4o do mesmo artigo, que à

União compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados

membros da Federação suplementar essas normas, estabelecendo disposições

específicas, em função de suas peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais

em temas eventualmente não regulados por lei federal.

A Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II,

III e VII, da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de

Conservação da Natureza – Snuc – e dá outras providências. Contem, portanto, as

normas gerais sobre a matéria.

O art. 22 dessa lei, disciplinando disposição do inciso III do § 1º do art. 225 da

Constituição da República, estabelece que “as unidades de conservação são criadas

por ato do Poder Público”. Vale dizer que podem-se originar tanto de lei como de ato

administrativo. Por força do referido dispositivo constitucional, ademais, é que o

Presidente da República vetou o § 1º do art. 22 da proposição que resultou na Lei do

Snuc, que pretendia restringir à lei a possibilidade de criar unidade de conservação

da natureza.

Logo, lei estadual não pode submeter a criação de unidade de conservação da

natureza à reserva legal, sob pena de inconstitucionalidade, por ofensa ao inciso III

do § 1º do art. 225 da Constituição da República e ao art. 22 da Lei Federal nº 9.985,

de 2000.

Cumpre registrar, não obstante isso, que esta Assembleia Legislativa tem a

prerrogativa de revogar, por lei, qualquer ato de criação de unidade de conservação.

Aliás, segundo o § 7º do mencionado art. 22 da Lei do Snuc, “a desafetação ou

redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei

específica”. É que o inciso III do § 1º do art. 225 da Carta Magna atribui ao poder
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público a competência de definir espaços territoriais especialmente protegidos, mas

estabelece que a alteração ou supressão desses espaços depende de lei.

Entretanto, a norma geral federal define que a ampliação de unidade de

conservação enquadra-se na prerrogativa de sua criação, razão pela qual pode ser

formalizada por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a

unidade. É o que dispõe o § 6º do art. 22 da mesma Lei Federal nº 9.985, de 2000: “A

ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus

limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade (...)”.

Portanto, no exercício de sua competência legislativa suplementar, o Estado, para

atender aos objetivos do autor da proposição sob exame, poderia submeter

expressamente à reserva de lei tão somente o desmembramento de parque estadual.

Por outro lado, a lógica do Snuc indica que essa medida deveria ser estendida a

todas as chamadas unidades do grupo de proteção integral.

Contudo, essa norma já integra o ordenamento jurídico estadual, motivo pelo qual

faltaria à proposição a nota de inovação, necessária à atuação legislativa.

Efetivamente, a Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal e

de proteção à biodiversidade no Estado, estabelece:

“Art. 26 – Os limites originais de uma unidade de conservação de que tratam os

artigos 23 (unidades de conservação de proteção integral) e 24 (unidades de

conservação de uso sustentável) somente poderão ser modificados mediante lei,

salvo o acréscimo ou ampliação propostos, que podem ser feitos por instrumento

normativo de nível hierárquico igual ao do que criou a unidade de conservação”.

Observa-se, porém, que essa disposição da Lei nº 14.309, de 2002, diverge do que

prescreve o § 3º do art. 24 da mesma lei, a saber: “As categorias e os limites das

unidades de conservação de uso sustentável só podem ser alterados por meio de lei.”

Com efeito, segundo aquela norma, tratando-se de acréscimo ou ampliação da área

da unidade de conservação originária de ato administrativo, a medida pode ser

formalizada por instrumento normativo de mesmo nível hierárquico. Considerando

que essa possibilidade decorre, ademais, do disposto nos §§ 5º e 6º do art. 22 da Lei

Federal nº 9.985, de 2000, impõe-se a revogação do referido § 3º do art. 24 da lei
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estadual.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.066/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Revoga o § 3º do art. 24 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica revogado o § 3º do art. 24 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ruy Muniz - Célio Moreira -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.070/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 465, de 2/12/2009, o projeto de lei em epígrafe altera o art. 30 da Lei nº

17.600, de 1º/7/2008, que disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por

Produtividade no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 11/12/2009, foi o projeto de lei distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende alterar a Lei nº 17.600, de 2008, especialmente

no que se refere ao pagamento do Prêmio por Produtividade. Em linhas gerais, a

referida lei disciplina o Acordo de Resultados e permite o pagamento do citado prêmio
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aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo e em comissão. Para

tanto, é necessário que o órgão ou entidade de lotação seja signatário do referido

acordo, tenha previsão expressa de pagamento do prêmio e obtenha resultado

satisfatório na Avaliação de Desempenho Institucional. É também exigida a realização

da Avaliação de Desempenho Individual do servidor, além de outros requisitos,

especificados na lei.

É importante observar que há duas formas de pagamento do Prêmio por

Produtividade: com recursos provenientes da Receita Corrente Líquida ou com base

na ampliação real de receitas. A opção do órgão ou entidade pela forma de

recebimento do prêmio deve ser feita na assinatura do Acordo de Resultados.

Feitos tais esclarecimentos de ordem geral, cumpre ressaltar que o projeto altera,

pontualmente, o art. 30 da mencionada lei, permitindo que os servidores que recebem

o prêmio com base nos recursos provenientes da Receita Corrente Líquida o

receberam com o valor de “até duas vezes o valor da última remuneração percebida

no período de referência, excluídos os eventuais e os atrasados”. Nos termos da

legislação atual, o valor máximo do prêmio não pode ser superior ao da última

remuneração percebida pelo servidor no período de referência, excluídos os

eventuais e atrasados.

Como expõe o Governador do Estado na mensagem que acompanha o projeto de

lei em análise, o objetivo da proposta é fortalecer o sistema de mérito do servidor na

administração pública, por meio de seu reconhecimento e valorização profissional.

No que toca aos aspectos jurídicos, os quais compete a esta Comissão analisar, a

proposição não encontra óbices que comprometam sua tramitação nesta Casa.

Quanto à competência para tratar da matéria, cabe ao Estado membro, no exercício

de sua competência residual, regular as matérias não reservadas à União e aos

Municípios.

No que respeita à deflagração do processo legislativo, a proposição também atende

aos preceitos constitucionais, tendo em vista que, nos termos da alínea “b” do inciso

III do art. 66 da Constituição mineira, cabe ao Governador do Estado a iniciativa

legislativa privativa para tratar da remuneração de seus servidores.

Conclusão
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Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.070/2009.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.083/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 449/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa a proposição em epígrafe, que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.083/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Antônio Carlos o imóvel constituído pela área de 60 alqueires, situado

no lugar denominado Fazenda do Capão do Onça, nesse Município, e registrado sob

o nº 32.124 do Livro nº 2, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca

de Barbacena.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o bem será

utilizado para a implantação de um Centro de Recuperação de Dependentes

Químicos, beneficiando adolescentes, jovens e familiares em situação de

vulnerabilidade, e a regularização fundiária das famílias carentes que residem na
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região, o que acarretará relevantes benefícios à população local.

Importante observar que, mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da

Federação, o contrato deve ser revestido de garantia, que, neste caso, está prevista

no art. 2º do projeto em questão, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do

doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.083/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.085/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 451/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por escopo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado, a quem compete examiná-la preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.085/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Leandro Ferreira um imóvel com área de 640,66m², situado na Avenida

Padre Libério, esquina com Rua Ernesto Ferreira, nesse Município, e registrado sob o

nº 5.266, a fls. 72 do Livro nº 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Pitangui.

A Constituição do Estado, em seu art. 18, exige a autorização legislativa para a

alienação de imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº
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8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o imóvel

será destinado à construção de unidade do Programa Farmácia de Minas, o que trará

amplos benefícios à população local, especialmente à mais carente.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º do projeto estabelece que o imóvel

reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

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

prevista.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.085/2009.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.086/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 452/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.086/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pouso Alegre um imóvel com área de 1.702,72m², a ser
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desmembrado do imóvel constituído de terreno com área de 25.703,13m², situado no

Bairro Ribeirão das Mortes, s/nº, na BR-459, Rodovia JK, nesse Município, e

registrado sob o nº 67.304, a fls. 1 do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Pouso Alegre.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Dessa forma, com o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o imóvel

será utilizado para a construção de via de acesso à unidade prisional do Município, o

que está de acordo com o interesse da comunidade. Ainda em defesa do interesse

coletivo, o art. 2º do projeto estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se,

no termo avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, com a finalidade de incluir no texto da lei a descrição da parte a ser

doada, a fim de possibilitar sua correta identificação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.086/2009 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao projeto o seguinte anexo:

“Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: começa na BR-459, Rodovia JK,

em divisa com Gabriel Rosa (ponto B); segue pela BR-459 numa extensão de 8m

(oito metros) até encontrar a divisa de José Fernandes Silva, faz canto (ponto A); vira

à esquerda e segue dividindo com o mesmo numa extensão de 212,84m (duzentos e

doze vírgula oitenta e quatro metros), faz canto (ponto C1); vira à esquerda numa

extensão de 8m (oito metros) até o ponto C, dividindo com o Estado, vira à esquerda

e segue dividindo com Gabriel Rosa, numa extensão de 212,84m (duzentos e doze
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vírgula oitenta e quatro metros) até encontrar a BR-459 (ponto B), onde se iniciou

esta descrição, perfazendo uma área total de 1.702,72m² (mil setecentos e dois

vírgula setenta e dois metros quadrados).”.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.144/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.144/2010 altera a Lei nº

11.406, de 28/1/94, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para receber

parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Em razão da semelhança da matéria, foi anexada à proposição o Projeto de Lei nº

4.173/2010, nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo alterar dispositivos legais que disciplinam

a empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. – MGS.

Nos termos do “caput” do art. 126 da Lei nº 11.406, de 28/1/94, a referida empresa

pública tem por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e gerais à

administração pública estadual direta e indireta. Esse mesmo artigo dispõe que a

MGS vincula-se à Secretaria de Estado da Casa Civil. O projeto de lei apresentado

pretende alterar esse dispositivo para ampliar o campo de atuação da empresa, que

poderá passar a prestar serviços também aos Municípios e a entidades públicas

municipais.

O art. 1º da proposição dispõe também que a MGS vincula-se à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

O art. 2º do projeto dispõe que a MGS “poderá exigir garantia idônea e emitir fatura
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e duplicata de prestação de serviços, nos termos da Lei Federal nº 5.474, de 18 de

julho de 1968, quando prestar serviços para tomadores diversos da administração

pública estadual direta e indireta”.

Quantos aos aspectos constitucionais e legais cuja análise compete a esta

Comissão, temos a informar que a proposição está compatível com a regra de

iniciativa prevista no art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado, relativa à competência

privativa do Governador do Estado para deflagrar o processo legislativo.

Quanto à competência legiferante do Estado, não há óbice algum relativo à

proposta contida no art. 1º do projeto, já que ele trata da vinculação de empresa

pública a secretaria de Estado e das finalidades da empresa.

Quanto à vinculação da MGS à Seplag, o projeto pretende apenas adequar o

disposto no art. 126 da Lei nº 11.406, de 1994, ao previsto no art. 4º, II, “c”, da Lei

Delegada nº 126, de 25/1/2007, e no art. 28, X, “c”, da Lei Delegada nº 112, de

25/1/2007, que já tratam da vinculação da empresa àquela Pasta.

Entretanto, faz-se necessário observar que o art. 2º do projeto autoriza uma

empresa pública a exigir garantia idônea e a emitir fatura e duplicata de prestação de

serviços. Sabemos que, nos termos do art. 173 da Constituição da República, as

empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado, bem como suas

subsidiárias que explorem atividade econômica de prestação de serviços sujeitam-se

ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e às

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Dessa forma, a MGS, no

exercício das suas atividades, deve observar as mesmas normas aplicáveis às

empresas privadas relativas às suas obrigações civis e comerciais. Vê-se, portanto,

que o Estado não está autorizado a editar lei criando nenhuma distinção para essa

empresa pública integrante da sua administração indireta.

Ademais, é mister observar que a exigência de garantia é regida por normas de

natureza de direito civil, enquanto a emissão de fatura e de duplicata é regida por

normas de natureza de direito comercial. Trata-se de matérias cuja competência

legiferante é da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição da República.

Finalmente, a MGS, por ser sociedade por ações, é considerada empresária,

independentemente do seu objeto, nos termos do art. 982 do Código Civil, o que
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reforça ainda mais o argumento de que o Estado não tem competência para editar lei

disciplinando as suas obrigações civis ou comerciais.

Dessa forma, concluímos que o Estado não tem competência para dispor sobre o

assunto tratado no art. 2º do projeto, que é regulado por legislação federal. Verifica-

se, então, ser necessário alterar esse dispositivo, razão pela qual apresentamos a

Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.144/2010 com a Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

“Art. 2º – A empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A – MGS –

poderá exigir garantia e utilizar os instrumentos previstos na legislação civil e

comercial aplicável às empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inciso II, da

Constituição da República, para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais

pelos tomadores de serviços.”.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.167/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “obriga a

prévia autorização para a utilização de alojamento ou moradia destinada a

trabalhadores rurais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, o projeto foi distribuído às

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

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, analisar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação
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A proposição analisada pretende condicionar a utilização de alojamento ou moradia

destinada a trabalhadores rurais à prévia autorização do órgão público responsável

pela função de vigilância sanitária.

Para tanto, define alojamento e moradia, dispõe sobre o procedimento e a validade

da autorização, exige a observância das normas pertinentes emanadas dos

Ministérios da Saúde e do Trabalho e estabelece as sanções administrativas pelo

eventual descumprimento de seus preceitos.

Na justificação, sustenta o autor da matéria a necessidade de intervenção do poder

público para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores rurais.

Importa ressaltar, inicialmente, que o Estado membro da Federação tem

competência concorrente com a União para legislar sobre proteção e defesa da

saúde, conforme o art. 24, XII, da Constituição da República.

Nos termos dos artigos 196 e seguintes da Lei Fundamental, a saúde é direito de

todos e dever do Estado, devendo este organizar as ações e os serviços de saúde

em sistema único, ao qual compete, além de outras atribuições, executar as ações de

vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador.

Verifica-se, todavia, que a função de fiscalização que o projeto pretende atribuir aos

órgãos de execução da vigilância sanitária no âmbito do Sistema Único de Saúde –

SUS – já se encontra entre as competências dos órgãos federais de fiscalização das

relações de trabalho.

Com efeito, a Lei Federal no 5.889, de 1973, que estatui normas reguladoras do

trabalho rural, dispõe que nos locais de trabalho rural serão observadas as normas de

segurança e higiene estabelecidas em portaria do Ministério do Trabalho. A Portaria

no 86, de 2005, do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, aprova a norma

regulamentadora de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária,

silvicultura, exploração florestal e aquicultura – NR 31. De acordo com essa norma,

compete à Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT –, por meio das Delegacias

Regionais do Trabalho – DRTs –, fiscalizar a observância de seus preceitos, entre os

quais a obrigação do empregador rural de garantir adequadas condições de higiene e

conforto para os trabalhadores (31.3.3, “a”), inclusive em alojamentos (31.23.5) e

moradias familiares (31.23.11) que lhes fornecer.
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Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF –, é inconstitucional lei

estadual que, em matéria de competência concorrente, atribui ao Estado poder de

polícia que lei federal confere à União, tendo em vista, especialmente, o princípio

constitucional da livre iniciativa (ADI 3098/SP, relator: Ministro Carlos Velloso,

julgamento em 24/11/2005).

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 4.167/2010.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 23/2/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Carlos Maciel

Alckmim, ocorrido em 15/2/2010, em Cruzília. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

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 4.248 a 4.254/2010 - Requerimentos nºs 5.463 a

5.478/2010 - Requerimentos da Deputada Rosângela Reis (2) e do Deputado Dinis

Pinheiro e outros - Proposições não Recebidas: Requerimento do Deputado Ademir

Lucas - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de

Política Agropecuária, de Segurança Pública, de Direitos Humanos, de Fiscalização

Financeira e de Educação e dos Deputados Elmiro Nascimento e Hely Tarqüínio -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Zé Maia, Carlos Pimenta, Arlen

Santiago, Domingos Sávio e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Decisões da Presidência (2) - Designação de Comissões:

Comissão Especial da MinasCaixa - Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre

os Vetos Totais às Proposições de Lei nºs 19.568, 19.621 e 19.625, sobre o Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 19.586 e sobre a Proposta de Emenda à Constituição

nº 58/2009 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e outros; deferimento -

Questão de ordem - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento;

discurso do Deputado Carlos Mosconi - Requerimento do Deputado Sávio Souza

Cruz; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes - Requerimento do Deputado

Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre João - Requerimento do

Deputado Wander Borges; deferimento; discurso do Deputado Wander Borges -

Registro de presença - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis
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Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio

Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - 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 - Ruy Muniz - 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 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Doutor Rinaldo, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Gilmar de Assis, Promotor de Justiça e Secretário Executivo do Procon de

Minas Gerais, convidando para o 1º Encontro Técnico de Defesa do Consumidor de

Minas Gerais - Ano 2010, em comemoração aos 20 anos do Código de Defesa do
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Consumidor.

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

dos Vereadores à mesma Câmara, encaminhando cópia da moção de congratulações

com a Defensoria Pública do Estado formulada por essa Casa e intercedendo em

favor da melhoria da remuneração dos Defensores Públicos. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Do Sr. Mauro Lúcio da Cunha Zanin, Prefeito Municipal de Sebastião do Paraíso e

Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande,

dando ciência de que, em assembleia geral da Associação, em 17/12/2009, foram

reconduzidos ao cargo os atuais membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o

exercício de 2010.

Do Sr. Amaylton Salles de Carvalho, Presidente da Comissão de Representação

Eleita pelo Seminário Legislativo “Esporte, Infância e Adolescência: Caminho para a

Cidadania”, solicitando a retificação das emendas que menciona, apresentadas ao

Plano Decenal de Educação de Minas Gerais, e o acréscimo de outras, que indica. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.215/2008.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.248/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro

Assunção - Codebass -, com sede no Município de Cabo Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário do Bairro Assunção - Codebass -, com sede no Município de Cabo

Verde.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2010.

Antônio Carlos Arantes
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Justificação: A principal finalidade do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do

Bairro Assunção - Codebass -, consiste na alfabetização de adultos; no incentivo à

melhoria de escolas e na sua avaliação -; na promoção, apoio, coordenação e

orientação a toda e qualquer iniciativa que vise ao desenvolvimento social do bairro,

ao combate à fome e à pobreza; no desenvolvimento da cultura e do esporte, entre

outros.

Além disso, 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 4.249/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro Polivalente de Atividades Sociais,

Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no Município de Unaí, o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Centro Polivalente de

Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no Município de

Unaí, o imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado nesse

Município, registrado sob o nº 10.507, a fls. 148/9 do Livro 3-I, do ano de 1966, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da sede do Cepasa.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2010.

Delvito Alves

Justificação: Esta iniciativa visa autorizar o Governador do Estado a doar ao Centro

Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no
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Município de Unaí, o imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),

situado na Rua Domingos Pinto Brochado, nesse Município, registrado sob o nº

10.507, a fls. 148/9 do Livro 3-I, do ano de 1966, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Unaí.

O citado imóvel é de propriedade do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam.

Ressalta-se que o referido Instituto concorda com a doação do imóvel ao Cepasa,

conforme se verifica através da análise da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de

Administração do Igam, realizada em 9/9/2009, senão veja-se: “4) Doação de imóvel

de propriedade do Igam. O Conselho de Administração autorizou por unanimidade a

doação de imóvel de propriedade do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -,

para o Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais (Cepasa), de

Unaí, entidade de cunho social sem fins lucrativos, tendo sido preenchidos os

requisitos necessários para o ato, nos termos da manifestação favorável do órgão

estadual.” (grifo nosso.)

O Cepasa desenvolve no Município de Unaí um excelente trabalho social,

destacando-se o atendimento a crianças, adolescentes e adultos das comunidades

carentes do Município, através de cursos profissionalizantes, além de apoio à

recuperação de dependentes químicos.

A doação desse imóvel - que hoje não tem qualquer utilidade para o Estado -

constitui medida de relevante interesse público, posto que poderá ser usado pelo

Cepasa para cumprir as suas finalidades estatutárias e, assim, promover o

desenvolvimento social.

Vale destacar também que pelas atividades desenvolvidas o Cepasa foi declarado

de utilidade pública no nível estadual conforme dispõe a Lei nº 17.288, de 2007.

Em face dos argumentos lançados, que julgamos de suma relevância para o nosso

Município, é que pedimos apoio aos nobres pares desta Casa Legislativa para a

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.250/2010

Declara de utilidade pública a Associação Grupo da Melhor Idade Asas da
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Liberdade, com sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo da Melhor Idade

Asas da Liberdade, com sede no Município de Florestal.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Associação Grupo da Melhor Idade Asas da Liberdade tem o

importante objetivo de estimular e desenvolver as atividades de cultura física e

esportiva entre os idosos, as quais, além dos benefícios para a saúde, favorecem o

convívio social e a integração na sociedade.

A entidade beneficia, assim, um importante segmento da sociedade, que, segundo

dados do Guia Serasa de Orientação ao Cidadão, é composto por 14.500.000

pessoas, ou seja, 8,6% da população total do País (IBGE, censo de 2000).

Outro fato relevante é que boa parte dos idosos são chefes de família, que vivem

com seus filhos e os sustentam. São cidadãos produtivos que contribuem para o

desenvolvimento cultural e financeiro do País, merecendo, assim, todo o respeito e

apoio do poder público.

- 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 4.251/2010

Estabelece critérios de utilização de sacolas plásticas por casas comerciais no

Estado de Minas Gerais, de acordo com os padrões definidos pela Norma Técnica nº

14.937 da ABNT.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida, no Estado de Minas Gerais, a proibição de as casas

comerciais utilizarem sacolas plásticas fora das especificações definidas pela Norma

Técnica nº 14.937, da ABNT.

Parágrafo único - Além das especificações contidas na norma referida, as sacolas

plásticas deverão possuir uma espessura mínima de 0,027mm (vinte e sete milésimos



____________________________________________________________________________
867

de milímetro) e indicar, em quilogramas, a respectiva capacidade de carga.

Art. 2º - Os estabelecimentos de que trata esta lei têm o prazo de doze meses

contados da data da sua publicação para implementar as medidas previstas.

Parágrafo único - A inobservância ao que dispõe esta lei implicará multas, cujos

valores serão fixados em decreto.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em noventa dias a partir de sua

publicação.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: A proposta que ora apresento ao Parlamento mineiro tem por objetivo

reduzir a utilização indiscriminada e o descarte de sacolas plásticas fornecidas por

casas comerciais aos clientes, consequentemente melhorando as condições

ambientais e minimizando os impactos gerados por este tipo de embalagem no

Estado de Minas Gerais.

É de conhecimento que as sacolas plásticas utilizadas por diversos

estabelecimentos comerciais são extremamente frágeis, sendo necessário o uso de

várias sacolas para sustentar o volume e peso das mercadorias transportadas, e,

depositadas indiscriminadamente na natureza, sua destruição leva centenas de anos,

gerando grande impacto ambiental.

Esta proposição tem por objetivo de estabelecer critérios para a utilização destas

sacolas, definindo como espessura mínima 0,027mm e adotando os padrões ditados

pela Norma Técnica nº 14.937, da ABNT, objetivando uma redução considerável no

uso desse tipo de embalagem.

Além da preocupação ambiental, foco desta proposição, vale destacar outros

graves problemas que tem reflexos na infraestrutura das cidades, decorrentes da

obstrução de bueiros e canais de água, que no período de chuvas, causa

alagamentos e enchentes em diversos centros urbanos de nosso Estado.

Vale destacar que projetos desta natureza tramitam em outras unidades da

Federação, tendo sido, aliás, transformados em lei, como no Rio Grande do Sul.

Assim sendo, espero poder contar com o apoio dos nobres parlamentares mineiros
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à aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 535/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.252/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de

Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Caseiros de Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Morro Vermelho, entidade sem

fins lucrativos que tem por finalidade a prestação de quaisquer serviços que possam

contribuir para o desenvolvimento, o fomento e a racionalização das explorações

artesanais e das manufaturas caseiras, com o intuito de criar melhores condições

para todos e desenvolver a formação de artesãos e produtores caseiros.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à religião,

à cor, ao sexo, à condição social das pessoas assistidas e observa os princípios da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da

eficiência.

Convém mencionar que a Associação se encontra em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas

idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, aos

requisitos legais.

Assim sendo, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.253/2010

Estabelece condições e prazos na entrega de avisos de cobrança de prestação de

serviço e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os avisos de cobrança de prestação de serviço de qualquer natureza

devem chegar ao usuário do serviço, no mínimo, uma semana antes da data do

vencimento.

Parágrafo único - Considera-se avisos de cobrança para os efeitos desta lei, guia

de pagamento, fatura mensal, aviso de débito, boleto bancário, ficha de

compensação, conta, mensalidade, ficha financeira e outros documentos que,

efetivamente, avisem o usuário do valor e da data de vencimento de conta a pagar.

Art. 2º - Os avisos de cobrança devem ser efetuados mediante correspondência

com aviso de recebimento - AR -, enviada para o endereço que o usuário determinar.

Art. 3° - O usuário terá o prazo de uma semana a pa rtir da data de recebimento do

aviso de cobrança, independentemente da data de vencimento da conta, para efetuar

o pagamento isento de multa e juros.

Art. 4° - A emissão e a entrega de aviso de cobranç a são de responsabilidade

exclusiva da empresa prestadora de serviço, não cabendo normas contratuais que

transfiram para o usuário tais obrigações.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2010.

Célio Moreira

Justificação: Chegaram ao meu gabinete inúmeras reclamações de consumidores

insatisfeitos com o procedimento de envio e recebimento de avisos de cobrança. As

referidas reclamações giram em torno do envio e do recebimento tardio, ou seja, em

data próxima do vencimento, ou até mesmo de recebimento de cobrança após a data

do vencimento.

Tendo de enfrentar os transtornos causados pela impossibilidade de planejar o

pagamento de suas contas, o consumidor é obrigado ainda a sofrer com incontáveis

idas a instituições financeiras e a pagar juros e multas indevidos, além de ter que se
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submeter a obrigações secundárias inseridas, impropriamente, como a de ter que

adquirir formulário para emitir um aviso de cobrança contra si mesmo.

Por tal razão, este projeto pretende assegurar ao consumidor a possibilidade de

pagamento de títulos de cobrança de forma clara e incontestável, principalmente no

que tange a faturas que chegam tardiamente em suas residências e, não raras vezes,

após a data de vencimento.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.254/2010

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 10.848, de 3 de agosto de 1992,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 10.848, de  3 de agosto de 1992, passa a

destinar-se ao funcionamento da Associação Comercial e Industrial de Luz.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: A Lei nº 10.848, de 1992, autorizou o Poder Executivo a doar ao

Município de Luz um terreno urbano com 335m², situado no Largo da Catedral,

esquina da Rua Capitão Alexandre Du, nesse Município, para o funcionamento de

sua Câmara Municipal.

Como, até o momento, não foi construído o prédio para abrigar o Legislativo

luzense, o Prefeito Municipal pretende utilizar o imóvel em benefício da comunidade

local.

Dessa forma, pretende seja o bem utilizado pela Associação Comercial e Industrial

de Luz, entidade sem fins econômicos que tem como finalidade orientar e representar

os lojistas desse Município, difundindo conhecimentos técnicos especializados e

incrementando o comércio.
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Considerando que tal utilização pode trazer amplos benefícios à população de Luz,

solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei,

que permite que se dê nova destinação ao imóvel cuja doação foi autorizada pela Lei

nº 10.848.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Domingos

Sávio e Antônio Júlio. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.704/2008 nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.463/2010, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita que seja formulada

manifestação de aplauso ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais pela posse da

Diretoria eleita para o biênio 2010-2011.

Nº 5.464/2010, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita que seja formulada

manifestação de aplauso à Associação dos Magistrados Mineiros pela posse da

Diretoria eleita para o triênio 2010-2012. (- Distribuídos à Comissão de Administração

Pública.)

Nº 5.465/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a 20ª Companhia da Polícia Militar Independente de São

Sebastião do Paraíso pelo transcurso do seu primeiro aniversário. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.466/2010, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Francisco Dumont pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.467/2010, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Engenheiro Navarro pelos 48 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.468/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Ministro da Justiça e com o Presidente do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais pelos 20 anos de vigência do Código de Defesa do

Consumidor. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 5.469/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Agremiação Carnavalesca Furacão, campeã do carnaval



____________________________________________________________________________
872

de Esmeraldas em 2010. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.470/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel pedido de providências frente às quedas constantes da energia oferecida pela

Cemig em Uberlândia.

Nº 5.471/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel pedido de providências frente à interrupção, no dia 21/2/2010, nos serviços de

energia elétrica oferecidos pela Cemig em Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de

Defesa do Consumidor.)

Nº 5.472/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para solucionar os problemas de

segurança pública em Monte Alegre de Minas, tais como falta de equipamentos e

armas para os policiais civis e falta de treinamento para os agentes de segurança

penitenciária.

Nº 5.473/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que sejam imediatamente

chamados os candidatos excedentes aprovados no Concurso Público 2008/1 para o

cargo de Agente de Polícia Civil. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.474/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa por sua eleição para o

cargo de Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Nº 5.475/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Mário Lúcio Carreira Machado por sua eleição para o

cargo de 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Nº 5.476/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Joaquim Herculano Rodrigues por sua eleição para o

cargo de 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Nº 5.477/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Márcia Milanez por sua eleição para o cargo de 3º

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão

de Administração Pública.)

Nº 5.478/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja
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encaminhada manifestação de pesar aos familiares do Sr. José Eduardo Batista,

Vereador do Município de Pratinha, por seu falecimento.

Da Deputada Rosângela Reis em que solicita sejam tomadas providências para

implementação nesta Casa de programa semelhante ao AmbientAÇÃO, idealizado

pelo Poder Executivo Estadual. (- À Mesa da Assembleia.)

Da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja disponibilizado um espaço fixo

na grade de programação da TV Assembleia para divulgação do trabalho realizado

pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. (- À Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e

outros.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso com a Associação Mineira do Ministério Público pela posse da diretoria eleita

para o biênio 2010-2012.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Política Agropecuária, de Segurança Pública, de Direitos

Humanos, de Fiscalização Financeira e de Educação e dos Deputados Elmiro

Nascimento e Hely Tarqüínio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, entre os

vários aspectos da Cidade Administrativa Tancredo Neves, que será inaugurada no

próximo dia 4 de março, creio que um dos mais relevantes seja a questão da

sustentabilidade. A nova sede da administração pública do Estado de Minas Gerais

foi pensada e construída com sistemas inteligentes, usando-se as mais modernas

tecnologias disponíveis no mercado para economizar recursos naturais. Os

construtores se preocuparam, por exemplo, com o uso racional da energia elétrica.
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Para evitar o desperdício, são usados sensores fotossensíveis, que controlam o

acendimento de luzes de acordo com a presença de pessoas no ambiente - se o

ambiente estiver vazio, as luzes são automaticamente desligadas, bem como o

sistema de refrigeração.

Já os 60 elevadores dos prédios onde ficam as secretarias são controlados por uma

central automatizada, que racionaliza o uso de energia de acordo com a demanda.

São elevadores inteligentes que, além de economizarem energia, reduzem o número

de viagens e contribuem para a organização e redução de filas.

O sistema de ar condicionado da Cidade Administrativa é alimentado por uma

central de água gelada com capacidade para gerar 8.000t de ar refrigerado por hora.

O sistema permite também o reaproveitamento da água proveniente da refrigeração

do ar, evitando o consumo de 55.000 litros de água por dia. Já o gás utilizado para

refrigerar a água não agride a camada de ozônio, estando de acordo com as

recomendações dos Protocolos de Quioto e de Montreal.

A fachada dos prédios é revestida com vidros laminados duplos, com persiana

central entre eles, proporcionando redução de 70% da passagem de calor.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, na Cidade Administrativa será

usado um sistema de esgotamento sanitário a vácuo, o que proporcionará uma

redução de 80% no consumo de água em relação à descarga convencional.

Diariamente, ao usar o referido sistema, será feita uma economia de 55.000 litros de

água. Outro dado importante sobre o esgoto gerado na nova cidade é que ele será

levado à Estação de Tratamento do Onça, contribuindo, assim, para a despoluição do

Córrego Floresta, localizado nas proximidades da nova sede administrativa do

Estado. Toda a obra foi desenvolvida de forma a evitar o desperdício. A água da

chuva, por exemplo, será coletada e canalizada para os dois lagos artificiais que

foram construídos no local, e parte dela irá irrigar as áreas verdes.

Ao lado de cada estação de trabalho foram instaladas lixeiras coloridas para a

coleta seletiva, o que permitirá a seleção do lixo na origem. Os móveis que serão

usados pelos funcionários foram construídos com madeira de reflorestamento

certificada pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal. O uso de madeira certificada

foi uma das exigências da licitação aberta para a compra dos móveis. Estima-se que,
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para a produção dos itens mobiliários com madeira certificada para a Cidade

Administrativa, foram poupadas mais de 1.450 árvores.

Sr. Presidente, próximo à Cidade Administrativa, foram criados e estão sendo

implantados o Parque Estadual Serra Verde e o Parque Linear do Córrego Floresta.

O Parque Estadual Serra Verde tem uma área de 1.417.000m², o que faz dele o

segundo maior de Belo Horizonte, rico em nascentes, animais e espécies vegetais.

Ao construir a Cidade Administrativa, o governo não se esqueceu também das

pessoas com deficiência. Os espaços, edificações, mobiliários e equipamentos

atendem totalmente aos requisitos legais de acessibilidade contidos na legislação dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Pisos, rampas, vagas de

estacionamento, elevadores, banheiros, espaço para cadeirantes no auditório, tudo

foi pensado para facilitar a locomoção de pessoas com algum tipo de deficiência.

O governo de Minas, quando decidiu que a sustentabilidade seria um dos pilares da

Cidade Administrativa, não se preocupou unicamente com os cerca de 16.000 mil

funcionários que irão trabalhar no local e com as cerca de 5.000 pessoas que

passarão por lá todos os dias. Ele se preocupou também com as pessoas que vivem

no entorno da nova cidade. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, prova

disso é que o governo fez um estudo para identificar as carências das comunidades

vizinhas à nova sede do governo, o qual levou em conta não só a questão ambiental,

mas também a dimensão econômica, social e histórica da região.

Há quatro anos são desenvolvidos e implementados pelo governo de Minas vinte

programas voltados para o desenvolvimento da região onde está localizada a Cidade

Administrativa. Foram realizadas reuniões com a comunidade, a Câmara de

Vereadores, a Igreja, as associações comunitárias, e também foi criado o Centro de

Referência do Cidadão, que desenvolve ações culturais de comunicação e educação

ambiental.

O governo está reformando 20 escolas estaduais, 2 praças, em convênio com a

Prefeitura de Belo Horizonte, 1 campo de futebol e a sede da associação comunitária.

No apoio ao desenvolvimento sustentável do Vetor Norte, o Estado criou a agência

metropolitana para acompanhar, fiscalizar e normatizar o uso do solo. Uma das

preocupações é evitar as ocupações irregulares.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, portanto, além da beleza do

conjunto projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, da funcionalidade do local, das

melhores condições de trabalho para os funcionários, da economia que o Estado fará

com a centralização de todos os seus órgãos em um único local e dos melhores

serviços que serão prestados aos cidadãos, o governo preocupou-se, ao construir

essa nova cidade, que será maior do que uma grande quantidade de Municípios

mineiros, com a sustentabilidade, vale dizer, com o respeito ao meio ambiente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente desta reunião, Deputado José

Henrique; demais Deputados; senhoras e senhores; imprensa que faz a cobertura

dos trabalhos da Assembleia Legislativa; povo do nosso Estado, nesta tarde, quero

tratar de dois assuntos importantes que interferem diretamente na vida da população

mineira.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de tecer alguns comentários acerca da

situação da saúde pública em nosso país, de maneira muito especial em Minas

Gerais. Nessa manhã, tivemos uma reunião muito importante da Comissão de Saúde

em que tratamos de um exemplo da difícil situação por que passa a saúde pública. A

sociedade de Belo Horizonte se mobilizou para reivindicar o apoio da Assembleia, do

governo do Estado, do Secretário Municipal de Saúde, na tentativa de evitar o

fechamento das portas do Hospital São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, em

funcionamento há 73 anos. Estiveram presentes o Dr. José Maria Borges,

representando a Secretaria de Saúde do Estado; o Dr. Marcelo Gouvea,

representando a Secretaria de Saúde do Município; o Desembargador Caio, do TRT,

que teve uma postura corajosa, evitando o leilão de bens do referido Hospital.

Sentimos que a situação está chegando a um ponto verdadeiramente insustentável.

Praticamente todos os hospitais do País que trabalham exclusivamente pelo SUS não

têm condições de continuar com as portas abertas.

Sem dúvida alguma, as tabelas praticadas pelo SUS, quando muito, remuneram em

torno de 60% do valor do custo dos tratamentos oferecidos pelos hospitais. Se o

hospital gasta R$1.000,00 com um paciente, ele certamente recebe, no máximo,
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60%. E hoje o Hospital São Francisco de Assis mostrou na Comissão de Saúde as

dificuldades por que estava passando.

Isso acontece em vários lugares. Montes Claros, por exemplo, é uma cidade-polo

com cerca de 400 mil habitantes e tem hoje um movimento de aproximadamente 1

milhão de pessoas. Ela tem 400 mil habitantes, mas, na verdade, tem 1 milhão de

habitantes referentes à população flutuante envolvendo todo o Norte de Minas e o Sul

da Bahia. E em Montes Claros, já há dois meses, a Santa Casa, seu maior hospital

regional, que tem um trabalho grande, não faz cirurgias eletivas devido a um

movimento de protesto dos anestesistas. Há 60 dias as pessoas não podem ser

operadas de hérnia, vesícula, varizes, amígdalas.

Enfim, o hospital está fechado, portas cerradas para as cirurgias eletivas, pois há

praticamente 10 anos não se faz qualquer tipo de remanejamento, mudança, na

tabela do SUS, que não atende mais, chegando a, no máximo, 60%. Os hospitais que

possuem uma estrutura administrativa melhor estão mais articulados, estão

disponibilizando grande parte dos seus leitos, que eram do SUS, para a medicina

complementar, para os planos de saúde. Cada vez mais restringe-se o acesso da

população a uma medicina moderna, de média e alta complexidades. Entendo que

chegou o momento de se fazer um movimento. Não é possível um hospital manter as

suas portas abertas com o valor com que o SUS remunera.

Em Minas Gerais o Governador Aécio Neves, entendendo a necessidade de o

Estado ser parceiro e ajudar os hospitais filantrópicos, os hospitais públicos, há vários

anos instituiu o Pro-Hosp, que é uma ajuda aos hospitais. Só neste ano, o Estado

dará uma contribuição complementar, salvo engano, de R$250.000.000,00, à grande

maioria dos hospitais regionais filantrópicos. O Estado tem cumprido o seu papel; não

se furtou a ajudar os hospitais a cumprir com os seus papéis. Fora ações como a do

hospital de Divinópolis, por intermédio dos Deputados Doutor Rinaldo, membro da

Comissão de Saúde, e Domingos Sávio, que apresentaram, reivindicaram e

mostraram as dificuldades do hospital, o Estado achou por bem intervir evitando o

fechamento de um grande hospital. Isso aconteceu em Divinópolis, Teófilo Otôni,

Januária, Conselheiro Lafaiete e agora em Sabará, por ação do nosso companheiro

Deputado Wander Borges, que está lutando por isso.
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Além do Pro-Hosp, o Estado tem realizado ações pontuais como essas. Entretanto,

em se tratando de governo federal, chegou o momento de grandes movimentos. O

primeiro é o governo implementar a Emenda nº 29, que estabelece o custeio da

saúde, e rever como situação de emergência as tabelas do SUS, promovendo sua

readequação. Há algumas áreas da saúde pública que têm hoje pagamento melhor.

Mas, por incrível que pareça, essas áreas são terceirizadas, como a hemodiálise, os

procedimentos cardiovasculares e algum outro procedimento que não dê prejuízo. Os

hospitais, que têm de pagar impostos, pagar aos funcionários e aos fornecedores, o

que demanda uma enorme quantidade de recursos, amargam um prejuízo enorme

pela tabela do SUS.

Assim, a Comissão de Saúde iniciará um movimento que, espero, tenha

repercussão nacional. Queremos fazer um apelo. Procuraremos a maioria das

Assembleias Legislativas do País para iniciarmos nos Estados um movimento de

sensibilização do governo federal para implementar a Emenda nº 29 e fazer uma

revisão imediata da tabela do SUS, a fim de evitar o enorme prejuízo que amargam

nossos hospitais. Espero que em Montes Claros, uma cidade que faz atendimento

regional, a situação se normalize, e que o governo do Estado possa, mais uma vez,

ajudar a área da saúde pública e os hospitais da cidade. E, assim, possamos ver

novamente iniciados os procedimentos cirúrgicos eletivos para que a pessoa que

possui apenas o SUS, que não pode pagar um plano de saúde, tenha direito a fazer o

tratamento programado e as cirurgias eletivas.

Outro assunto, Sr. Presidente, de que quero tratar se refere a minha região, o Norte

de Minas. Esse é um assunto debatido aqui há muitos anos.

Estou nesta Casa há quase 16 anos e não me recordo de ter deixado de subir a

esta tribuna um ano sequer para falar sobre a seca que assola o Norte de Minas.

Estamos vivendo um momento crítico. Todos os estudos e trabalhos apontam para o

fato de que o Norte de Minas, neste ano, terá a pior seca dos últimos 60 anos. Se,

nos anos passados, já faltava água para a população e a seca já matava nosso

rebanho e acabava com nossas plantações, este ano, Deputado Doutor Rinaldo, ela

será a pior dos últimos 60 anos. E lembro que ainda estamos em fevereiro. Nesse

mesmo mês, no ano passado, os rios ainda não tinham secado, e ainda não tínhamos
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problemas de abastecimento, pois o clímax da seca se dá em agosto e setembro.

Estamos ainda no final de fevereiro, e, de acordo com os estudos da Emater, 87%

dos rios e córregos do Norte mineiro já secaram; a agricultura de subsistência já tem

um prejuízo de cerca de 90% das plantações. Estamos vivendo a seca verde. Quem

sobrevoa o Norte de Minas vê as plantações e a mata ainda verdes, mas, no mais

tardar em 30 dias, usando a gíria da região, Montes Claros e o Norte de Minas

esturricarão.

Recebi um comunicado do Prefeito de Ninheiras, cidade muito bonita e hospitaleira

que fica quase na divisa com a Bahia, a 30km de São João do Paraíso. Há 16 dias

não vai uma gota de água sequer para o Município. O Prefeito teve que alugar

caminhões-pipa, a Copasa nos acudiu enviando mais dois, e a população está

comprando tambores de 200 litros e colocando-os nas portas das casas. Se em uma

rua da cidade houver 200 casas, haverá 200 tambores de 200 litros. E a Prefeitura

busca a água a 40km da cidade para encher esses tambores, a fim de a população,

pelo menos, poder fazer sua comida e matar a fome. O que está acontecendo em

Ninheiras está acontecendo praticamente em quase todas as cidades norte-mineiras.

No dia 3 de março, teremos uma reunião em caráter de emergência com a bancada

do Norte - quero agradecer à Superintendência de Defesa Civil, que disponibilizará

todos os seus recursos humanos para nos reunirmos. Apresentaremos, então, uma

programação emergencial. Mostraremos, por meio de estudo da Emater, a

calamidade que assola o Norte de Minas. Todos os Municípios já decretaram estado

de emergência e, agora, partirão para o decreto de calamidade pública, a fim de

termos um socorro. Espero que o governo federal socorra a região nas mesmas

proporções que o governo estadual, pois, no ano passado, Deputado Wander Borges,

o governo federal, por meio do Exército, disponibilizou 80 caminhões-pipa, mas eles

só chegaram depois da seca. A burocracia é tão grande, são impostas tantas

dificuldades que, quando eles chegam, já começou a chover na região. Portanto, é

necessário que o governo federal nos atenda, que o Ministério da Integração Nacional

disponibilize toda a estrutura para o Norte de Minas, pois a situação é de calamidade

pública.

Quando vemos o mapa do tempo na Rede Globo, na Record, na Alterosa ou no
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SBT, vemos que está chovendo no Triângulo Mineiro, no Sul de Minas, em São

Paulo, mas na área correspondente ao Norte de Minas fica uma faixa amarela, que

pega também o Norte do Espírito Santo, entrando para a Bahia e indo até

Pernambuco.

É isso o que tem acontecido. Então, Sr. Presidente, quero manifestar a nossa

tristeza pela situação de calamidade que o Norte de Minas enfrenta. Quero

cumprimentar o Norte mineiro, os Prefeitos norte-mineiros, todos eles, que têm sido

guerreiros, pessoas responsáveis, que têm procurado recursos. Porém, muitas vezes

não podemos ficar somente na dependência do céu, apelar para São Pedro, fazer

promessas, procissões. Enfim, têm de ser tomadas providências, e o governo do

Estado mais uma vez sai à frente e está apresentando um plano de emergência, de

atendimento à região do Norte de Minas nesta seca que já se iniciou e que será,

infelizmente, a maior dos últimos 60 anos para o Norte do Estado.

Por fim, queremos convocar os Deputados para ingressar nessa campanha da

Comissão de Saúde. Vamos percorrer todo o território nacional angariando apoio

para que o governo efetive a Emenda n° 29 e disponi bilize uma melhor tabela do SUS

para atender aos nossos já falidos hospitais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, povo de Minas

Gerais, hoje venho a esta tribuna, infelizmente não para fazer o que gosto sempre de

fazer, que é falar de coisas boas, propositivas, de obras, de melhora da condição do

povo de Minas Gerais e, particularmente, do Norte do Estado. Acontece que ontem,

como quase sempre acontece, aqueles que não têm preocupação com o bem-estar

da população do Norte ou do Estado de Minas Gerais, ou que às vezes não

conseguem realizar aquilo que se propuseram fazer na campanha política, acabam

tentando, ao ficar falando, falando, falando, desviar a opinião pública e assim ir

levando, aos trancos e barrancos, os seus mandatos. Ontem, nesta tribuna, o

Deputado Paulo Guedes, como sempre, querendo polarizar provavelmente comigo,

denunciou-me de estar perseguindo pessoas. Ele me conhece muito pouco. Eu o

conheço um pouco mais porque há um rapaz, do Norte de Minas, que foi contratado

pelo governo federal para atuar no programa Luz para Todos. E, quando o Deputado
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Paulo Guedes ficou sabendo que o Paulo Antônio, de Brasília de Minas, havia sido

contratado pelo governo federal para ajudar na implantação do Luz para Todos em

Minas Gerais, ele comentou o fato com os Deputados, inclusive com alguns do PMDB

que estavam aqui. Então, 15 dias depois o rapaz foi demitido. Ele estava fazendo um

bom trabalho, e isso aconteceu sumariamente. Entretanto, caros amigos, na cidade

de Manga foi feita uma revolução do bem. Hoje não temos mais Prefeitos sendo

cassados por improbidade administrativa. A Fundação Nacional da Saúde - Funasa -

não tem de estar revendo e enviando ao Ministério Público Federal e também à

Polícia Federal as questões de Prefeitos que não executaram determinadas obras. A

Câmara Municipal de lá cassou o Prefeito, e o Vice-Prefeito Joaquim, o Quinquinha,

assumiu e foi reeleito. Aconteceu que o Deputado Paulo Guedes, um dos mentores

da cassação do ex-Prefeito e inimigo do Prefeito anterior, juntou-se a todos eles,

montou uma campanha política, escolheu um candidato e colocou o seu irmão como

Vice. Porém, mesmo com todo esse povo, ele perdeu a eleição para o Quinquinha,

que está fazendo uma boa administração. É lógico que, nos anos anteriores, tivemos

muito problemas, mas as obras estão sendo feitas, como as enormes creches e as

reformas de escolas, juntamente com o Governador Aécio Neves. Trata-se de obras

importantes, como as de São José das Traíras, que tinham sido prometidas por

outros e estão sendo feitas agora, como posto de saúde, praça, asfalto, energia

elétrica, ponte, e nos Distritos estradas de melhor qualidade. No entanto, isso é

pouco. É sempre pouco. Afinal, o Deputado, que teve 6 mil votos naquela cidade,

podia fazer um pouco mais e não apenas ficar contando e falando coisas que não

acontecem.

Tenho aqui, nas minhas mãos, o jornal “Folha do Norte” do dia 15/10/2009. Não o

trouxe antes para este Plenário por entender que aqui não seja lugar para essas

coisas, principalmente porque o jornal diz: (- Lê:) “O Deputado Estadual Paulo

Guedes foi denunciado nesta semana ao órgão do Ministério Público Estadual em

Manga por utilização indevida de bens públicos em suposto benefício de sua

campanha eleitoral antecipada. No sábado, dia 3 de outubro, o parlamentar promoveu

reunião política a pretexto de apresentar a prestação de contas do seu mandato no

interior do Colégio Sagrada Família. No local funciona núcleo da Universidade do
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Norte do Paraná, administrado pelo político Henrique Fraga, candidato ligado ao

grupo político do Deputado Paulo Guedes e derrotado nas eleições de 2008. Para

acomodar seus convidados, o Deputado petista usou dezenas de cadeiras escolares

cedidas pela Escola Estadual Presidente Olegário Maciel. O estabelecimento é

dirigido por Edineida Mendes Batista, correligionária do Deputado Paulo Guedes.

Como não era dia letivo, o empréstimo das cadeiras não chegou a prejudicar os

estudantes, mas o caminhão encarregado do transporte acabou derrubando parte do

muro da escola. Nem o empréstimo das cadeiras nem a derrubada do muro foram

informados à Superintendência Regional de Ensino de Januária, que está

subordinada à Escola Presidente Olegário Maciel. A Superintendente de Ensino

informou que só tomou conhecimento do fato ao ser ouvida pela reportagem do

‘Folha do Norte’, e garantiu que vai mandar apurar os fatos e as responsabilidades.

Adiantou, entretanto, que a direção da escola tem um ofício encaminhado pela SRE,

recomendando evitar envolvimento com política partidária.”

É lógico que essa ação está no Ministério Público - que é onde ela deve estar - para

apurar se houve culpa ou dolo. Acontece que o jornalista Fábio Oliva, que foi quem

fez essa denúncia, também tem a gravação do discurso do Deputado Paulo Guedes,

onde ele ataca virulentamente o Governador Aécio Neves em inúmeras

manifestações. Essa fita, bem como a transcrição, está à disposição do Ministério

Público Estadual.

Isso é um assunto, mas acontece que, mais adiante, também foi feita uma denúncia

de que o comércio da cidade estava querendo receber da Escola Olegário Maciel

recursos que não estavam sendo pagos pelo governo do Estado. Essa denúncia

também foi feita, por escrito, pela ONG do Fábio Oliva, e o governo do Estado

mandou apurar, chegando à conclusão de que havia dezenas de milhares de reais de

débito com as escolas, e a escola recebe cerca de R$2.000,00 por mês e tem muitos

débitos. De posse do que foi falado pelos comerciantes, e nem todos falaram, o

governo do Estado, como acontece em todos os casos, mandou fazer a apuração.

Assim sendo, foi publicada no “Minas Gerais” de 19/2/2010 a portaria em que a

Superintendência de Januária determina a instauração de sindicância investigatória

para apurar prováveis ilícitos administrativos relativos à aplicação e prestação de
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contas de recursos financeiros gerenciados pela Caixa Escolar Domiciano Pastor

Filho, da Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, do Município de Manga. Além

disso, designa as pessoas que irão fazer essa apuração.

Meus amigos, para poder atender ao aniversário ou a uma reunião política do

Deputado Paulo Guedes, agora ele está querendo mudar o perfil da reunião, para

uma reunião de uma fundação educacional; o discurso dele é simplesmente para

prestar contas do seu mandato e atacar, virulentamente, o Governador Aécio Neves

por muitas coisas, até mesmo de forma irresponsavel. Venho aqui triste, porque não

queria que isso estivesse acontecendo em Manga, que é uma cidade de muita

tradição, de um povo bom e trabalhador e de um sistema educacional que, há muito

tempo, estava relegado. O Governador Aécio está resgatando, inclusive com a

reforma dessa Escola Olegário Maciel, mais de R$500.000,00 por meio de alguns

programas, como o que se refere à aceleração do aprendizado e às escolas de tempo

integral. O Governador está fazendo isso não só na Escola Olegário Maciel mas

também nas outras escolas de Manga e de toda a jurisdição da Superintendência

Regional de Januária. Parece que o Deputado Paulo Guedes veio aqui para tentar

desviar um assunto que ninguém havia trazido aqui, já que essa questão ainda está

sendo apurada pelo Ministério Público e também pelos órgãos do Estado. O

Deputado Paulo Guedes deve ter vindo até aqui porque ficou com a consciência

pesada. É bom saber que o Deputado Paulo Guedes tem consciência, porque, no

momento em que pede a uma pessoa para usar bens públicos de uma escola para

uma reunião política dele, ele sabe o mal que fez para essa pessoa. Isso foi

fotografado, visto, gravado e enviado ao Ministério Público. O que queremos é que a

apuração realmente seja feita. O que acontece com uma pessoa que está em

sindicância é que ela pode ser exonerada, e foi exatamente isso que aconteceu com

a Diretora dessa escola. Nem eu nem o Prefeito fizemos reuniões; tampouco pedimos

para alguém pegar o material da escola. Também não fomos a nenhum

estabelecimento comercial perguntar se a Diretora ou a escola deviam alguma coisa.

A consciência do Deputado Paulo Guedes causou esse problema para a Diretora.

Nesse caso, ele poderia juntar-se aos seus amigos e à Diretora para pagar essas

dívidas que a escola ou a Diretora fez com esses comerciantes, bem como para se
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retratar e assumir a sua culpa perante o Ministério Público. Provavelmente assim a

Diretora estaria livre de quaisquer acusações que lhe foram imputadas e que estão

sendo apuradas agora. Além disso, depois que foi instituída essa comissão para

apurar os delitos, com a exoneração da Diretora pelo Estado, usaram as criancinhas.

Pegaram as criancinhas em horário de aula e foram fazer passeata contra o ato do

Governador de Minas Gerais, que exonerou uma pessoa para ser investigada. As

criancinhas foram usadas. Isso é outro crime, e cabe ao Ministério Público investigar.

Deputado Paulo Guedes, não quero, de maneira alguma, voltar ao tema. V. Exa.

tem seus motivos para polemizar com o Arlen Santiago e com meus amigos, sem

sombra de dúvida. Tenho certeza de que o senhor ficou triste porque seu irmão foi

candidato a Vice, mas perdeu a eleição. E seu irmão que era Vereador foi candidato a

Vereador e não foi reeleito em Manga. Até que é rapaz muito bom. A população

talvez tenha rejeitado seu irmão pensando nas promessas que o senhor fez. Seu

irmão foi também candidato em São João das Missões, mas também perdeu a

eleição. Não culpe Arlen Santiago ou Quinquinha por isso. Procure dentro do seu

coração. Se o senhor quiser alguma ajuda para exercer seu mandato, queremos

ajudá-lo. Sei que o senhor está sempre onde o Governador Aécio Neves ou o

Anastasia estão inaugurando obras no Norte de Minas. O senhor é sempre o primeiro

a estar lá, com o rosto atrás, para ver se aparece na televisão. Creio que o senhor

poderia realmente estar junto ao governo. Como o senhor falou, na hora em que

houver as inaugurações do governo que o senhor defende, o governo do Presidente

Lula, que o senhor esteja lá também. Agora fala mal do Aécio Neves e do Anastasia,

mas chega perto para ver se encontra as pessoas. E vem para cá falar mal de mim e

do Quinquinha. Deputado, pare de falar mal dos outros. Vai trabalhar, Deputado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados e todos que nos

acompanham aqui, na Casa do povo mineiro, e que nos assistem pela TV

Assembleia, registro nesta tarde, com muita satisfação, que estamos acompanhando

os primeiros momentos do funcionamento da nossa Cidade Administrativa Tancredo

Neves, construída pelo nosso Governador Aécio Neves. Sem dúvida, é marco



____________________________________________________________________________
885

histórico, mas, mais do que isso, começa a demonstrar, nos primeiros momentos, o

acerto dessa decisão do ponto de vista da funcionalidade, da eficiência e das

melhores condições de trabalho para os servidores. Trouxe alguns dados.

Normalmente costumo fazer meus pronunciamentos sem me valer da leitura, mas são

dados relevantes, que mostram o acerto dessa decisão e o tanto que ganha o povo

mineiro, de modo especial e, sem dúvida, nossa Capital Belo Horizonte com essa

obra, que trará, ao longo de muito tempo, certamente benefícios e melhor

atendimento. Isso especialmente ocorre para os servidores públicos.

Começou ontem, dia 22 de fevereiro, o processo de mudança dos servidores

públicos para a Cidade Administrativa Tancredo Neves, no Bairro Serra Verde, na

região Norte de Belo Horizonte. Quatro órgãos do Estado iniciaram suas atividades

naquele local. As Secretarias de Planejamento, de Governo, o Gabinete Militar e o

Núcleo do Programa Estudos para Resultado. Isso representa em torno de 1.800

servidores, que já estão trabalhando nessa nova sede do governo de Minas. Em

relação a esses primeiros habitantes da nova sede, servidores que para ali foram,

tivemos oportunidade de contatar com diversos deles, que tiveram a melhor

impressão do local. Não poderia ser diferente. Primeiro não podemos negar que, ao

longo de muitos e muitos anos, em razão óbvia do crescimento da estrutura do

Estado e do corpo de servidores, foram tornando-se inadequados os locais de

trabalho, precários em todos os sentidos. Essa é uma mudança da água para o vinho,

é um salto de qualidade enorme sair de condições precárias e ir para um local

projetado, adequado, equipado para receber os servidores. A realidade é totalmente

diferente nessa nova cidade administrativa. Para se ter ideia, cada servidor tem uma

estação de trabalho, ou seja, um local apropriado, adequado, devidamente mobiliado.

Cada servidor tem um computador de última geração com todos os demais

complementos que requer a modernidade para fazer um serviço de primeira

qualidade. Quem ganha com isso? A qualidade final do serviço público e, obviamente,

toda a população que depende desse serviço público. Até os dias de hoje a realidade

nessas Secretarias, nesses locais, mesmo com todos os avanços da informática e

todos os investimentos que já foram feitos, é de no máximo 50% dos servidores terem

acesso a um computador e automaticamente à internet, à intranet, a todo um
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processo moderno e necessário. Não há como imaginar o Estado de hoje voltando

àqueles arquivões antigos, àquela quantidade de carimbos, que passaram a

transformar-se no símbolo da burocracia, da demora, da inoperância e, às vezes, até

da fraude. Hoje o instrumento da informática não é um luxo, mas uma necessidade. E

nesse novo Centro Administrativo, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo

Neves, essa realidade já foi projetada de forma adequada.

Alguns ainda são um pouco pessimistas e insistem na ideia de que a Cidade

Administrativa poderá representar um transtorno no deslocamento ou no trânsito,

mas, mesmo tendo havido a infeliz coincidência do início do funcionamento - já com

1.800 servidores, da mudança propriamente dita - com o início de uma greve

praticamente geral do transporte, não houve absolutamente transtorno ou pelo menos

algo relevante em relação a esses servidores, justamente por ter sido tudo planejado,

projetado adequadamente. Esses servidores podem utilizar o sistema de metrô e,

obviamente, uma integração desse sistema com o serviço de ônibus gratuito levando-

os até o local de trabalho de maneira segura, rápida e eficiente. E, mais interessante,

por iniciativa dos próprios servidores começa a desenvolver-se - já utilizando a

intranet, o contato por meio do computador - uma rede solidária da carona, o que é

algo louvável não apenas do ponto de vista da relação humana, mas do ponto de

vista ambiental. Já está sendo construída uma rede de solidariedade por milhares de

servidores - são 1.800, mas chegaremos a números muito maiores - para revezarem

o uso do veículo ou cotizarem o custo do transporte. Por meio da carona poderão

deslocar-se diminuindo o número de veículos, a emissão de gases, de CO² e,

portanto, de poluição, gerando economia, qualidade melhor do ar e trânsito melhor

para todos. Alguns podem dizer: “Ah, mas o trânsito aumentará daqui ou dali”. É bom

lembrar que o trânsito hoje é um inferno na região central e onde está a maioria dos

órgãos da administração pública. Obviamente esse deslocamento para uma área

mais ampla, por meio da Linha Verde, que foi construída pelo nosso Governador

Aécio Neves, estabelece uma nova realidade. É preciso lembrar também que já foram

criadas três novas linhas de ônibus para ampliar a opção de transporte dos

servidores. São elas as linhas 65 - que liga o Centro à Estação Vilarinho -, 8650 - que

liga a Estação São Gabriel à Cidade Administrativa - e 642 - que liga a Estação
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BHBUS a Venda Nova e à Estação Vilarinho. Lembro ainda que da Estação Vilarinho

partem também os ônibus e já a linha 65. Portanto, há outras linhas integradas à

região, há uma série de ações bem objetivas em torno do projeto. Alguns, ao

perceberem o êxito, começaram a criticar, aliás preocupando-se em insistir, até desta

tribuna ou por outros meios, querendo mostrar ao povo mineiro uma situação absurda

de que o dinheiro público foi gasto de forma exorbitante. Essa é a oportunidade de

verificar como é bom ter um governo competente, eficiente e zeloso com o dinheiro

público. Nenhum centavo do Orçamento do Estado foi colocado naquela obra

importante, que mudou a realidade de Belo Horizonte, gerou possibilidade de

melhorar a qualidade de vida da população do entorno. A região era considerada de

baixa renda, com imóveis pouco valorizados, mas que agora começam a se valorizar

muito. Além disso, a obra gerou outros instrumentos em serviços públicos, como

ampliação do serviço de polícia e de segurança pública, investimentos que geram

mais emprego e ampliam a rede hoteleira. Enfim, são vários os benefícios.

Volto ao raciocínio anterior: não foi gasto nenhum centavo do Orçamento público.

Algumas pessoas querem simplesmente fazer oposição, às vezes de forma

irresponsável, chegando a dizer que o dinheiro poderia ter sido aplicado na saúde ou

na educação. Esse dinheiro não é do Orçamento do Estado. De onde ele veio?

Houve alguma mágica? Não. Houve competência administrativa. O governo Aécio

Neves conseguiu uma série de ações. Nós, da Assembleia, participamos desse

processo. V. Exas. se lembram, Deputado João Leite, que estava aqui no primeiro

mandato do Governador e foi Secretário; Deputado Mosconi; Deputado Antônio

Genaro, por vários mandatos; Deputado Doutor Rinaldo, meu colega de Divinópolis,

sempre ciente de todas as ações do nosso Governador. Todos são testemunhas do

que direi. Logo no primeiro mandato, o Governador Aécio Neves estruturou toda a

máquina pública e não se esqueceu das empresas estatais. Uma delas foi

modernizada, a Codemig, que reuniu a CDI e várias outras pequenas empresas. Era

uma salada de pequenas empresas. O Deputado Mosconi fez parte da administração

trazendo grande colaboração na área da saúde, mas, como é um estadista, um

conhecedor da vida pública, lembra-se bem de que várias empresas davam prejuízos,

havia uma grande quantidade de cabide de emprego, disputa de nomeação. Várias
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empresas tratavam da área de fomento e desenvolvimento econômico, mas, no final

das contas, o dinheiro ia para o ralo. Então, o Governador reestruturou a Codemig,

empresa estatal que bancou 100% da construção da Cidade Administrativa.

Resultado de competência na gestão pública: fazer o que é público dar resultado e

fazer o resultado ser revertido em benefício do povo. É isso o que vimos. É um marco

histórico na vida de Minas Gerais.

De forma muito justa, homenageamos o nosso eterno Presidente Tancredo Neves,

homem que ficou para a nossa história como símbolo da temperança, do

entendimento, da tolerância e, ao mesmo tempo, de uma obstinada luta pela

democracia do País, pela valorização do jeito mineiro de viver, de ser e de fazer

política. Agora, está eternizado através dessa justa homenagem: Cidade

Administrativa Tancredo Neves. Não tenho dúvida de dizer que estamos

testemunhando a decisão da sua construção pelo Governador Aécio Neves, assim

como testemunhamos o esforço feito de forma planejada, competente, buscando um

nome que é referência no mundo, nosso compatriota, um orgulho para todos nós

brasileiros. Buscaram mais que um cidadão, um exemplo de vida e um grande gênio

da arquitetura, Oscar Niemeyer, para elaborar esse que sem dúvida passa a ser um

de seus grandiosos projetos. E, mais do que isso, fizeram dessa construção uma

referência também na boa gestão, com todos os projetos sendo acompanhados pelo

Ministério Público e aprovados na área ambiental; todas as decisões tomadas de

forma transparente, parceira e ética com a administração municipal de Belo

Horizonte, à época comandada pelo PT, pondo o interesse da população acima de

interesse partidário. E aí está o resultado. Já estou concluindo, Sr. Presidente.

Tivemos agora todo o desenrolar desse processo. Vimos a Cidade Administrativa ser

inaugurada, posta em obra e ação. O povo está colhendo os frutos dessa obra que

demonstra que Minas Gerais tem para oferecer ao Brasil um dos maiores estadistas

que o nosso povo já conheceu: Aécio Neves. Aliás, esse processo também foi

formado e construído com a mesma seriedade a que me referi sobre a história da

construção da Cidade Administrativa. Aécio Neves é um homem que, sem dúvida

nenhuma, por várias ações assim como essa, escreve uma história que orgulha a

todos nós, mineiros, e que certamente passa a ser referência política e de gestão
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pública para o Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, antes de

entrar no assunto central que me traz a esta tribuna, queria tecer dois comentários e

apresentar reflexões e até sugestões importantes. Hoje acompanhamos pela

imprensa o lançamento ainda informal de um programa de recomposição de perdas

do ICMS para 710 Municípios mineiros com população abaixo de 25 mil habitantes

por parte do governo do Estado, num valor aproximado de R$180.000.000,00, com

repasses que variam até R$400.000,00 por Município. Entendemos que é uma

medida justa e necessária. É importante que os Municípios, principalmente os

menores e das regiões mais pobres do Noroeste, do Norte, do Mucuri e do

Jequitinhonha, assim como do Rio Doce, da Zona da Mata, da região central, do Sul e

do Triângulo, tenham acesso a esses recursos. Isso é importante, até porque hoje os

Municípios arcam com muitas despesas que deveriam ser cobertas pelo governo do

Estado, como aluguel de imóveis, financiamento dos policiais, infraestrutura e

combustível.

Então, é muito importante descentralizar os recursos para os Municípios. Agora,

precisamos de um processo republicano, transparente e desburocratizado em que o

recurso chegue diretamente ao Município numa única parcela. Além disso, que o

Município tenha a liberdade de aplicar o recurso nas áreas que estiverem, de fato,

precisando. Digo isso porque receio que o processo de liberação desses recursos

para os Municípios percorra um caminho parecido com o das emendas

parlamentares, que são apresentadas dentro da lei e da legitimidade conferida ao

Parlamento, mas, muitas vezes, têm uma tramitação excessivamente lenta e

burocrática, uma liberação de recurso nem sempre transparente ou nem sempre com

a agilidade e o respeito que o Poder Legislativo e os Municípios merecem.

O governo Lula fez a compensação de perdas do Fundo de Participação dos

Municípios - FPM - por meio de um processo absolutamente republicano. Calcularam-

se quantos Municípios e o valor que eles haviam perdido. Os Municípios tiveram

transferência automática; não se precisou de apadrinhamento político, de realizar
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convênio, de ato público, de coloração partidária. Foi um processo republicano. Estou

chamando a atenção para esse fato até porque hoje estamos vivendo em Minas,

também com repercussão obviamente nos Municípios e principalmente no País, um

processo de constitucionalização, de consolidação de políticas públicas com critérios

universais. Estamos discutindo eficiência de gestão, controle de resultados, editais

para habilitação de Municípios; estamos construindo mecanismos de políticas

públicas.

Gostaria de dizer que, neste momento, mais uma vez, o Bloco PT-PMDB-PCdoB

apresentou requerimento para que o governo do Estado explicite para esta Casa

Legislativa, que é a Casa do povo, é o órgão fiscalizador, quais os critérios desse

programa de compensação. Não sei se é fofoca, até porque as informações circulam

muito, nem sempre de maneira adequada - muitas vezes as pessoas falam em nome

de terceiros, em nome de Secretário e do Governador -, mas o fato é que há uma

espécie de apadrinhamento informal de repasse de recurso que é compensação de

perda decorrente da crise, em função da queda do ICMS. Está havendo uma espécie

de apropriação indevida de uma compensação que deve ser republicana. Não é favor

do poder público; não pode ser esmola para os Municípios. É direito deles e do

cidadão de Minas Gerais ter esse recurso no Tesouro Municipal, no caixa da

Prefeitura, para a Prefeitura recuperar estrada vicinal, reformar escola municipal, abrir

Centro de Referência da Assistência Social - Cras -, pagar melhor ao servidor público,

comprar carro para o Conselho Tutelar. Aplaudimos todos os poderes públicos que

estão preocupados com os Municípios, que estão buscando recompor perdas dos

Municípios. Mas que essa recomposição seja republicana, que não volte a época do

famoso livro de Víctor Nunes Leal, “Coronelismo, enxada e voto”, época em que o

voto era conquistado por meio de mecanismos de dominação, de controle. Não é

justo que isso aconteça no século XXI, num País que está andando para frente,

caminhando com soberania, afirmando-se no cenário internacional como grande

referência econômica, social, cultural e política.

É muito sério o que estamos dizendo aqui, nós do PT, do PMDB e do PCdoB. Não

queremos jogar pedra nem fazer oposição irresponsável. Nossa conduta na Casa

Legislativa até hoje, nesses sete anos, foi muito mais de colaboração, obviamente
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crítica, auxiliando também com nossas ações de fiscalização e de aperfeiçoamento

legislativo. Ficamos felizes com o anúncio de que 180 milhões serão destinados aos

Municípios mineiros com população abaixo de 25 mil pessoas, com valores

escalonados de acordo com o número de habitantes.

Defendemos, em nome dos Municípios de Minas Gerais, que esses recursos sejam

repassados em parcela única, sem burocracia e com ampla liberdade de aplicação

pelos Prefeitos. Obviamente, sem necessidade de apadrinhamento político e eleitoral

por parte de Deputado Estadual ou Federal, Senador, Governador, Presidente da

República ou quem quer que seja. Quem deve apropriar-se desse recurso não é o

político, mas sim o cidadão que reside nesses Municípios, porque esse dinheiro não é

do bolso de político, mas é resultado de imposto pago por cada cidadão em cada

canto do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa tem um grande mérito, porque encaminhou, durante todo

o ano passado, por meio da Comissão Especial da Crise Econômica, da qual fiz

parte, o debate sobre a necessidade de repor as perdas para os Municípios. A

Assembleia votou no Orçamento recursos disponíveis para esses Municípios. Por

isso essa conquista é de cada um dos Deputados desta Casa Legislativa, que

aprovou os recursos necessários, que criou uma comissão especial. Não é o

Deputado A na cidade A, como se ele estivesse levando o recurso de bandeja. E, o

que é pior, muitas vezes gerando insegurança para aqueles Prefeitos ou Municípios

que não têm uma cobertura tão forte de um Deputado majoritário, ou mesmo que é de

partido que não seja o do Governador.

Estamos aqui para colaborar, para esclarecer aos Municípios sobre os critérios de

agilização desses recursos. E aproveito para, mais uma vez, cobrar do governo do

Estado a liberação das emendas parlamentares. Ou é prerrogativa do Parlamento e

apresentamos as emendas, ou vamos combinar que não existirá o mecanismo de

emenda parlamentar. Aí não será preciso o Prefeito mobilizar seus técnicos, nem

assinar convênio, nem sair publicado no Diário Oficial; não será preciso os Deputados

deslocarem funcionários para ficar, todos os dias, acompanhando a tramitação de

projetos; e não será preciso o Prefeito criar expectativas na comunidade. Mas, já que

existe o mecanismo, já que apresentamos emenda, já que a Assembleia aprova a
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emenda, que é publicada e incluída em restos a pagar, por que não agilizar o

pagamento dessas emendas parlamentares? Que se dê uma garantia para esta

Assembleia.

Verbalizo uma angústia que não é só dos Deputados da Oposição. Alguns

Deputados, talvez com menos acesso ao governo do Estado, estão reclamando pelos

corredores, mas não podem vir aqui, nesta tribuna, com a mesma liberdade que

temos. Mas eles também estão insatisfeitos com o atraso e a morosidade na

liberação. E falo não em defesa corporativa de Deputados, mas dos Municípios. Eu

mesmo apresentei emenda para as áreas de saúde, de assistência social e de

direitos humanos. Sabemos que temos prioridades nos Municípios, que querem

atender melhor os seus cidadãos.

Exponho essas questões muito importantes: agilidade em parcela única e sem

apadrinhamento político e eleitoral da compensação de perda para todos os

Municípios de Minas Gerais, e o cumprimento das emendas parlamentares do

Orçamento, não de 2010, o qual já foi aprovado mas ainda não estamos discutindo,

mas do Orçamento que votamos em 2008 e que deveria ser executado em 2010.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Agradeço a oportunidade de aparteá-lo

durante esse pronunciamento oportuno, no momento em que estamos vivendo essas

questões relativas a nossa legislação tributária e ao repasse dessas emendas, ao

qual todos temos direito.

Quanto à questão dos Prefeitos, ouvi com muita atenção o pronunciamento de V.

Exa., como sempre faço.

A questão é muito ampla: os Prefeitos de todo o Brasil, não só os de Minas Gerais,

vivem uma situação de total penúria, porque nossa legislação tributária,

absolutamente centralizadora, infelizmente não os favorece. Aliás, lamentavelmente,

o Brasil é um país centralizador. Nos últimos tempos, poderíamos ter avançado nesse

ponto fazendo a reforma tributária, que, aliás, já está há anos no Congresso. Mas o

Congresso não consegue aprovar em termos definitivos uma reforma que já foi

aprovada no Senado. Ou seja, não há por parte do governo nenhum interesse na

modificação do repasse de recursos nas três esferas, já que o governo federal fica

com 70% dos tributos do País, enquanto os governos estaduais ficam com 20% e os
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municipais apenas com 10%. E é nos Municípios que as coisas acontecem e o

dinheiro é gasto; é nos Municípios que a população mais necessita de recursos. Mas

os Municípios só recebem 10%. Essa é uma situação injusta, que precisa ser

modificada. De sua parte, o Governador Aécio Neves tem pregado, por todos os

cantos do País, uma reforma tributária e uma revisão do pacto federativo, que possa

até justificar que se dê o nome de Federação ao nosso país.

Em relação às emendas, caro Deputado André Quintão, quero dizer a V. Exa. que

em Minas Gerais o tratamento é diferente do que é dado em Brasília, onde os

Deputados da Oposição sequer fazem emendas, porque sabem que não têm direito,

que não recebem emenda alguma. Conheço muitos dos Deputados da Oposição e

sei que não recebem a emenda. Aliás, a própria imprensa mineira noticiou outro dia

que só recebem de acordo com o voto; se não votarem com o governo, adeus

emenda. Essa é a realidade que a imprensa nacional expõe sobre Brasília, e isso não

é apenas do meu conhecimento, mas de todo o Brasil. V. Exa. reclama que não

recebeu emendas, mas eu também não recebi; ou seja, nós, da Situação, também

não recebemos. E consideramos que isso é um avanço para nós; é um acordo, um

compromisso desta Casa, que, felizmente, tem tido palavra - nossas lideranças, aqui,

têm tomado essas posições e têm cumprido esse compromisso. Então, se V. Exa.

não recebeu, não é por ser da Oposição, mas porque aqui ninguém recebeu.

Era isso o que eu gostaria de expor, apenas no intuito de trazer minha colaboração

ao importante pronunciamento que V. Exa. faz nesta tarde. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Discordando um pouco da fala do

Deputado Carlos Mosconi, penso que a realidade em Brasília é muito diferente: o

governo federal tem tratado não só os Deputados, mas todos os Prefeitos e

Governadores com igualdade. Não há perseguição a ninguém nem a nenhuma

prefeitura ou Estado, ao contrário do que acontecia na época do Fernando Henrique,

que deixou Minas Gerais a pão e água. Se tiverem dúvida, podem perguntar à

bancada federal de Minas Gerais ligada ao Governador, que não é da base. Podem

chamar aqui os Deputados Humberto Souto e Nárcio Rodrigues, por exemplo. Se

quiserem, pego a relação de pagamento de emendas individuais nos últimos oitos

anos do governo federal: tenho certeza de que nunca houve retaliação a qualquer
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Deputado, a qualquer parlamentar; lá são pagos 100%. O que pode acontecer,

ocasionalmente, é que alguma Prefeitura tenha um problema para receber o recurso,

ou pode haver um problema no cálculo. Mas as emendas são todas pagas, até

mesmo, Deputado André Quintão, as emendas de bancada - para o Minas Sem

Fome, para a saúde etc. -, como bem sabe o Deputado Nárcio Rodrigues,

coordenador da bancada junto ao governo do Estado. O ex-Secretário de Saúde

Marcus Pestana acabou de receber uma emenda de bancada federal, que

representou o atendimento de todos os Deputados Federais pelo governo. Ou seja, o

que se disse não é verdade. A verdade é que estamos sendo perseguidos aqui,

porque foram feitos vários acordos com a bancada da Oposição, mas o governo não

cumpriu nenhum deles, deixando o seu Líder nesta Casa em dificuldades. O

Deputado Mauri Torres não merece o que o governo está fazendo com ele, deixando

que ele empenhe sua palavra, que depois passa a não valer mais nada nesta Casa.

O governo não pode fazer isso com o seu Líder nesta Casa.

O Deputado André Quintão* - Como meu tempo já se esgotou, agradeço aos

Deputados. Para respeitar o Regimento, deixo para concluir no próximo

pronunciamento. Obrigado.

* - 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, tendo em vista requerimento da Comissão de Segurança Pública,

determina o arquivamento do Requerimento nº 5.454/2010, por perda de objeto, nos

termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 24 de fevereiro de 2010.
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Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Requerimento nº 5.435/2010 ao Requerimento nº 5.434/2010, ambos da

Comissão de Meio Ambiente, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 24 de fevereiro de 2010.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos e Apresentar Propostas para a

Regularização Patrimonial dos Imóveis da Extinta MinasCaixa, Constantes no Anexo

1 da Lei nº 13.439, de 30/12/1999, e Discutir a Política Estadual de Moradia de

Interesse Popular, doravante denominada “Comissão Especial da MinasCaixa”. Pelo

BSD: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes -

Deputados Dilzon Melo e Fahim Sawan; pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivo -

Deputada Cecília Ferramenta; suplente - Deputado Padre João; pelo BPS: efetivo -

Deputado Agostinho Patrús Filho; suplente - Deputado Tiago Ulisses; pelo PDT:

efetivo - Deputado Zezé Perrella; suplente - Deputado Doutor Ronaldo. Designo. Às

Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre os Vetos Totais às Proposições de Lei nºs 19.568, que dispõe sobre a

cremação de cadáver, 19.621, que institui a Semana do Aleitamento Materno, e

19.625, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e

estabelecimentos de saúde localizados no Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados

Fahim Sawan e Célio Moreira; suplentes - Deputado Carlos Mosconi e Deputada Ana

Maria Resende; pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivo - Deputado Padre João;

suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo BPS: efetivo - Deputado Fábio Avelar;

suplente - Deputado Neider Moreira; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira

Jr.; suplente - Deputado Zezé Perrella. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.586, que altera o art. 32 da Lei nº
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13.771, de 11/12/2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a

conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências,

e o art. 3º da Lei nº 15.082, de 27/4/2004, que dispõe sobre rios de preservação

permanente e dá outras providências. Pelo BSD: efetivos - Deputados Luiz Humberto

Carneiro e Domingos Sávio; suplentes - Deputados Zé Maia e Fahim Sawan; pelo

Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivo - Deputado Vanderlei Miranda; suplente - Deputado

Antônio Júlio; pelo BPS: efetivo - Deputado Chico Uejo; suplente - Deputado Antônio

Carlos Arantes; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente Deputado

Doutor Ronaldo. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 58/2009, do Deputado Sargento

Rodrigues e outros, que acrescenta o § 2º ao art. 38 da Constituição do Estado. Pelo

BSD: efetivos - Deputados João Leite e Zé Maia; suplentes - Deputado Célio Moreira

e Deputada Ana Maria Resende; pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivo - Deputado

Adalclever Lopes; suplente - Deputado Padre João; pelo BPS: efetivo - Deputado

Délio Malheiros; suplente - Deputado Tiago Ulisses; pelo PDT: efetivo - Deputado

Tenente Lúcio; suplente - Deputado Alencar da Silveira Jr. Designo. Às Comissões.

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 5.478/2010, da Comissão

de Assuntos Municipais. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 3ª Reunião

Ordinária, em 23/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.342 e 5.343/2010, da Comissão

de Direitos Humanos, 5.358/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 5.362/2010, do

Deputado Duarte Bechir, 5.371, 5.372 e 5.375/2010, do Deputado Leonardo Moreira,

5.408 e 5.409/2010, da Comissão de Direitos Humanos, e 5.431 e 5.432/2010, do

Deputado Wander Borges; de Política Agropecuária - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária, em 23/2/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.024/2009, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, 4.055/2009, do Deputado Braulio Braz, e 4.059/2009, do
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Deputado Antônio Júlio; de Segurança Pública - aprovação, na 2ª Reunião

Extraordinária, em 23/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.396/2010, do Deputado

Doutor Viana, 5.397 a 5.404/2010, do Deputado Jayro Lessa, e 5.436/2010, do

Deputado Carlin Moura; de Direitos Humanos - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária,

em 24/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.130/2009, do Deputado Dimas Fabiano, e

5.270 e 5.280/2009, da Comissão de Participação Popular; de Fiscalização

Financeira - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 24/2/2010, do Requerimento nº

5.316/2009, da Comissão de Meio Ambiente; e de Educação - aprovação, na 3ª

Reunião Ordinária, em 24/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.381/2010, do Deputado

Célio Moreira, 5.412/2010, do Deputado Agostinho Patrús Filho, e 5.445 e

5.446/2010, do Deputado Wander Borges (Ciente. Publique-se.)

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e outros, solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear o Hospital Mater Dei pelos 30

anos de sua fundação. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o

inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, estivemos há pouco na Associação

Comercial de Minas Gerais, inclusive na companhia de V. Exa., que lá estava

representando o Presidente desta Casa. Estavam lá também os Deputados Carlos

Gomes, Adalclever Lopes, Gilberto Abramo, numa palestra proferida pelo Ministro da

Fazenda, Guido Mantega, sobre o cenário econômico para 2010. Na oportunidade,

estava presente o Presidente da República em exercício, José Alencar, justamente

hoje, quando o nosso Vice-Presidente mineiro pela 457ª vez assume a Presidência

da República. Esse mineiro tem dado uma grande contribuição junto com o

Presidente Lula para alavancar o Brasil. Alencar é o Vice-Presidente que mais tempo

esteve à frente da Presidência da República, sempre com atenção e carinho muito

especial pelo povo de Minas Gerais. Sr. Presidente, V. Exa. pode perceber o Ministro

Guido Mantega trazendo alvissareiras notícias para o Brasil, para 2010. O Ministro

informa que há perspectiva para 2010 de um crescimento econômico da ordem de

5% a 5,7% ao ano - nas avaliações mais pessimistas são 5% e, em algumas
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avaliações, 5,7%, podendo chegar a 6% de crescimento. Graças a uma política

acertada, o Brasil se preparou para esse bom momento. Hoje estamos numa situação

de fornecimento de crédito para o mercado, de investimento bastante especial. O

País preparou-se para esse investimento, com a abertura de capitais, por exemplo,

na Petrobras, para exploração do pré-sal. O governo separou 3% do PIB. Foram

R$100.000.000,00 para o BNDS, para fornecimento de crédito ao mercado,

especialmente devido ao vigor do mercado interno brasileiro. Este foi, sem dúvida

alguma, a mola mestra para o País enfrentar a crise de 2009. Enquanto no resto do

mundo, como na Europa e nos Estados Unidos, o mercado interno decrescia, no

Brasil, no auge da crise, o mercado interno teve um crescimento de 7%. Esse fato foi

fundamental para que pudéssemos enfrentar a crise econômica; trouxe uma

perspectiva muito boa. Para este ano há uma previsão de crescimento do mercado

interno de 20%. Esse crescimento do mercado interno foi possível, Sr. Presidente,

porque foi realizada uma política de enfrentamento da crise, que passou pela redução

do IPI e pelo fomento do consumo popular. Colocamos no mercado de consumo uma

parcela significativa, Deputado Adelmo Carneiro, da população brasileira. Em 2002,

17% da população brasileira estava abaixo da linha de pobreza e, em 2008, esse

índice caiu para 7%, o que configurou as classes C e D, que têm ocupado hoje

espaço no mercado de consumo, no mercado interno brasileiro, que têm possibilitado

a alavancagem da economia do nosso país. O Ministro Guido Mantega, numa

palestra para os empresários, para os comerciantes, traz essa boa notícia e dá

também a garantia de que a economia brasileira não será contaminada pela disputa

eleitoral. Hoje o Brasil possui uma economia devidamente amadurecida, com as suas

instituições fortes, e saberá passar por um processo eleitoral sem interferências na

vida saudável da economia brasileira. Então, quero parabenizar a Associação

Comercial de Minas Gerais, por meio do seu Presidente, Charles Lotfi, e a todos pela

brilhante palestra do Ministro Guido Mantega.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao colega Carlin Moura que lhe concedeu

o prazo de 5 minutos, mas a questão de ordem tem de ser considerada pela

interpretação do Regimento Interno, a sua prática ou fatos relacionados a texto

constitucional. Então, o pronunciamento de V. Exa. foi mais uma informação que uma
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questão de ordem. Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Carlos Mosconi. A Presidência defere o requerimento e fixa

ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia; boa-tarde. Sr. Presidente, venho a esta tribuna

para fazer uma homenagem póstuma a um grande cidadão de Poços de Caldas, que

infelizmente faleceu no último dia 11, causando uma tristeza muito grande, profunda,

nas pessoas dessa cidade. Trata-se do Sr. Agostinho Loyola Junqueira,

personalidade ilustre de Poços de Caldas, membro de uma família muito tradicional.

Viveu toda a sua vida nessa cidade e faleceu aos 97 anos depois de uma vida

profícua em benefício dos seus conterrâneos, da sua cidade, da sua família, que ele

prezou muito, e de seus amigos.

Toda a cidade de Poços de Caldas tinha-o como um grande amigo. A sua vida

profícua, Sr. Presidente, traduziu-se nas várias posições que ele ocupou durante a

sua existência, como Vereador e Prefeito, por duas vezes, de Poços de Caldas.

Durante as suas duas administrações, criou instituições que permanecem na cidade

até hoje, dando a Poços de Caldas um diferencial em relação às demais cidades de

seu porte, fazendo dela uma cidade “sui generis” sob certos aspectos. Isso graças em

grande parte às iniciativas do Sr. Agostinho Loyola Junqueira.

E dou como exemplo disso, Sr. Presidente, a implantação do Departamento

Municipal de Eletricidade, que persiste até hoje e é um exemplo para o País. Trata-se

de uma autarquia responsável pela geração e distribuição de energia no Município,

fazendo tudo isso de forma absolutamente exemplar. É uma instituição muito

eficiente, que já extrapolou os limites do Município de Poços de Caldas e até de

Minas Gerais, associando-se a grandes companhias brasileiras na busca de geração

de energia fora do nosso Estado, com sociedades em Santa Catarina, Goiás e outras

regiões. Ele criou também, Sr. Presidente, o Departamento Municipal de Água e

Esgoto, que existe até os dias de hoje, prestando um serviço inestimável à população

da cidade e tratando com muita qualidade, zelo, cuidado e enorme eficiência a água

do Município. Agora esse Departamento está entrando no setor de esgoto de forma
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mais expressiva. Sendo assim, Poços de Caldas, primeiro IDH de Minas Gerais, deve

muito às iniciativas do Sr. Agostinho Loyola Junqueira, que lamentavelmente faleceu

recentemente. Em uma iniciativa que considero “sui generis”, ele criou também uma

Faculdade Municipal de Filosofia, que persistiu durante muitos anos. Depois, vieram

as faculdades de Ciências e Letras, de Administração e de Engenharia, tudo isso

como autarquia municipal de ensino, portanto quase uma universidade municipal,

algo inédito no País. Essas faculdades depois foram encampadas pela PUC, graças a

um trabalho do Município. Elas existem até hoje em razão das grandes sementes

plantadas pela administração tão benéfica do Sr. Agostinho Loyola Junqueira.

Sobretudo, Sr. Presidente, gostaria de ressaltar uma qualidade desse político - e, no

Brasil, precisamos fazer essas ressalvas, que considero fundamentais. No momento

em que o Brasil se vê às voltas com a corrupção na política, atividade que fica, então,

desacreditada - e todos lamentamos o que tem acontecido por aí -, o Sr. Agostinho

Loyola Junqueira foi um homem de uma correção absoluta, ímpar; um homem que

orgulhou a cidade por sua conduta de honradez, dignidade e absoluta honestidade, o

que toda a cidade reconheceu durante a sua vida. Portanto, venho aqui para lamentar

a perda de um grande cidadão, mas tenho a satisfação de poder fazer esses elogios

tão merecidos por esse senhor, que, sem dúvida alguma, marcou a vida política e

social de Poços de Caldas de forma indelével.

Gostaria, também, Sr. Presidente, de manifestar aqui que, nos últimos dias,

precisamente em 22 de fevereiro, comemorou-se o aniversário de minha cidade,

Andradas. São 120 anos de existência de uma cidade extremamente progressista,

muito interessante, acolhedora, com um povo trabalhador e com características “sui

generis”. Ela fica em uma posição geográfica muito interessante e bonita, aos pés do

Planalto de Poços de Caldas, aos pés daquelas serras que enfeitam de maneira

muito peculiar seus horizontes. Estive lá, participando das comemorações de

aniversário, junto com o povo, as autoridades, o Prefeito Ademir Peres, o Vereador

Fernando Peres, Presidente da Câmara, e o Deputado Federal Geraldo Thadeu, e

pude ver a alegria do povo da cidade, que se caracteriza pelo desenvolvimento em

diversas áreas, tanto na rural quanto na industrial, o que faz com que tenha uma boa

renda “per capita” e um dos primeiros IDHs do Estado.
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Com muita satisfação, faço tal apresentação, cumprimento e parabenizo os meus

conterrâneos da querida cidade de Andradas.

Finalmente, Sr. Presidente, comunico a esta Casa que estive, no último domingo,

em Munhoz, no Sul de Minas. Estive lá acompanhando nosso Vice-Governador, Prof.

Antonio Augusto Anastasia, que ali esteve para verificar “in loco” tragédia ocorrida

naquele Município, nessas últimas semanas. Munhoz é cidade que fica ao pé de

bonita montanha do Sul de Minas e que se destaca muito na produção de batata.

Tem povo muito trabalhador, operoso, hospitaleiro, que se viu às voltas com duas

tempestades absolutamente inéditas. A primeira ocorreu há dois meses e arrebentou

pontes, casas e deixou problema muito grande na praça principal da cidade. Veio

outra chuva e acabou de destruir tudo por onde passavam três rios que se juntam em

um só. Então estávamos às voltas com as possíveis iniciativas para recuperação da

cidade. Realmente foi destruição, lamentavelmente muito forte, que penalizou as

pessoas, derrubou inúmeras casas às margens dos rios e dentro da cidade, derrubou

seis pontes, dentro e fora da cidade, e também destruiu a praça principal. O rio que

passa no meio da praça era totalmente canalizado por tubulões, ou seja, não era

visível, mas agora a praça foi toda arrebentada pela fúria das águas da última chuva.

O Prof. Antonio Anastasia esteve lá para verificar “in loco” a dimensão do estrago e

também para conversar com o Prefeito, com as autoridades da cidade e com o povo,

assim como para manifestar sua solidariedade. Era domingo, e o povo estava todo

reunido na praça principal da cidade. Vários outros Prefeitos da região ali também se

encontravam. O Prof. Anastasia ficou totalmente sensibilizado com o que viu, e as

providências necessárias para os reparos a serem feitos foram tomadas depois de

reunião de trabalho com o Prefeito e com toda a equipe da Prefeitura, na sala do

Prefeito, naquele mesmo momento. O Prefeito havia se preparado para receber o

Vice-Governador e apresentar-lhe as informações necessárias, assim como os

projetos para restauração e reconstrução das pontes que foram destruídas, além do

esboço de projeto para restauração e reconstrução da praça principal da cidade. O

professor naturalmente manifestou não só sua solidariedade, mas sua disposição em

viabilizar recursos para a recuperação da cidade; manifestou que, tão logo chegasse

a Belo Horizonte, faria a tramitação dos documentos e dos projetos e o repasse de
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recursos a fim de que o Prefeito iniciasse imediatamente as obras para a recuperação

de Munhoz.

Então, Sr. Presidente, trata-se de registro que eu gostaria de fazer para mostrar a

eficiência do governo de Minas Gerais. O Vice-Governador esteve lá. Mesmo com a

agenda toda tomada, ele foi lá. Num domingo à tarde, deixou seu merecido descanso

para ir lá manifestar sua total solidariedade ao povo de Munhoz e sua disposição em

encaminhar solução rápida para reconstrução do que foi destruído. Portanto, Sr.

Presidente, manifesto isso aqui e cumprimento o Prof. Anastasia pela sua disposição

em atender a solicitações que lhe chegam, pela disposição de ir a cidades conversar

com Prefeitos, dar atenção aos Vereadores e ao povo, como o fez em Munhoz,

deixando a certeza de que o que foi destruído será, o mais rápido possível,

reconstruído pela eficiência do governo de Minas Gerais e pela ação muito forte do

Vice-Governador Antonio Anastasia. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito

obrigado.

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 Paulo Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas,

os Srs. Deputados e todos os mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia em

diversas cidades de Minas Gerais.

Sr. Presidente, volto a esta tribuna porque há pouco estava participando de uma

audiência na Conab, onde reivindicávamos solução para o grande problema que vem

atingindo o Norte de Minas. Pelo que tudo indica, teremos um sofrimento ainda maior

na região com os efeitos da estiagem prolongada. A agricultura familiar e os

produtores da região estão praticamente perdendo todas as suas lavouras. Por esse

motivo, estávamos na Conab com o Superintendente com o intuito de procurar

medidas emergenciais, como a distribuição de cestas básicas e de sementes, da

mesma forma como também fazemos gestões junto ao DNOCS, à Codevasf e ao

governo federal para socorrer o Norte de Minas, pois, com certeza, este ano será um

dos mais difíceis. Pelo menos é o que tudo indica agora, pois estamos há quase 60
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dias sem chuva na região.

Enquanto eu estava na Conab, meu colega Deputado Arlen Santiago usou esta

tribuna para rebater uma fala que fiz aqui ontem em defesa da Diretora Edineida

Mendes Batista, da Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, da cidade de Manga.

Essa Diretora foi exonerada sem nenhum processo administrativo, sem nenhum

direito de defesa e sem nenhuma acusação formal. Isso surpreendeu não só a mim,

mas a muitos desta Casa, pois esse negócio de trocar Diretora e demitir Diretora é do

tempo da ditadura militar. Na verdade, nem a ditadura militar ousou tanto a ponto de

demitir uma pessoa sem nenhuma justificativa. A única justificativa plausível que

estamos procurando entender agora é que, se esse foi o critério adotado pelo

governo para demitir diretoria de escola, realmente estamos no fim do mundo.

No ano passado houve uma reunião em Manga e todos os Diretores de escola

foram convocados. Estava presente na reunião a Superintendente de Ensino de

Januária - que responde pela região -, além do Prefeito de Manga e do Deputado

Arlen Santiago. Todos os Diretores foram convocados e, de certa forma, intimados a

participar dessa reunião. Ficou claro que todos os Diretores tinham de trabalhar para

fazer campanha para o Deputado Arlen Santiago. A única Diretora que não foi à

reunião foi a Diretora Edineida, e estou achando que esse seja o motivo da sua

demissão. Então, se esse é o motivo e se esse é o critério, acredito que esta Casa

tem de tomar providências, sim. É por isso que já aprovamos hoje requerimento para

a realização de uma audiência pública na Comissão de Educação. Vamos convocar a

Superintendente, a Diretora exonerada e a Secretária de Educação para debater,

porque, senão, voltaremos aqui ao tempo da Idade da Pedra, e isso ninguém quer

mais. Essa política feita no Norte de Minas pela base do governo, principalmente por

ser liderada pelo Deputado Arlen Santiago, é um absurdo.

Não podemos admitir que isso continue acontecendo na nossa região. Demitir

professora era algo que acontecia nos governos de que não temos saudade alguma.

Portanto, quero falar ao Deputado Arlen Santiago, que usou a tribuna de forma muito

grosseira quando se dirigiu à minha pessoa, inclusive encerrando seu discurso me

mandando trabalhar. Não preciso do recado dele para trabalhar, porque trabalho

todos os dias. Trabalho nesta Casa, trabalho na minha região e trabalho
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incansavelmente para fazer a defesa do Norte de Minas, em benefício dos

produtores, da agricultura familiar e da região que está excluída do calendário de

investimentos do governo. Nossa região é tratada de forma diferenciada, para pior.

Somos diferenciados na exclusão. Exclusão dos benefícios e dos investimentos. É

região para a qual o governo só manda o que é ruim: laboratório do IEF para

perseguir nossos produtores rurais, DER para perseguir taxistas e balanças nas

estradas para perseguir produtores. Digo isso porque, no Triângulo Mineiro, não há

balança nem fiscalização do DER. Só existe fiscalização na região mais pobre, e a

fiscalização deveria estar nas regiões mais ricas, onde o movimento é maior e onde

as estradas estragam mais. Deputado Arlen Santiago, V. Exa não precisa me mandar

trabalhar porque já nasci trabalhando, ao contrário de V. Exa., que nasceu em berço

de ouro. Não tenho vergonha alguma das minhas origens, de ser filho de trabalhador

rural, de ter ralado na vida para chegar até aqui. Não pararemos por aí. Pode ter

certeza, Deputado, que seu recado será entendido de outra forma, porque

continuaremos trabalhando sim, mas não porque o senhor está pedindo.

Trabalhamos, e a população conhece nosso trabalho. Trabalho de forma

diferenciada, com coração e com amor, e não com esse espírito que está impregnado

em V. Exa., que é o espírito da perseguição. V. Exa. tem mania de perseguir

companheiros, amigos. Aliás, todos os dias, V. Exa. está futricando nas lideranças,

inclusive entre seus colegas Deputados, provocando desavenças. V. Exa. trabalha

para isso, mas eu não: trabalho atendendo minha região. Graças a Deus, tenho ótimo

relacionamento com todos os outros colegas de bancada, inclusive com a bancada do

Norte de Minas. Não tenho problema com ninguém, nem com o senhor, porque, para

mim, isso também faz parte do processo democrático, mas realmente minha forma de

trabalhar é muito diferente da de V. Exa.

Não persigo ninguém, muito menos Diretora de escola. Isso é o fim da picada; é

voltar à época de Newton Cardoso, da ditadura militar, ou seja, à Idade da Pedra.

Não admitimos que se demita Diretora de escola porque não foi à sua reunião, e o

governo precisa dar resposta a esta Casa em relação a isso. Convocamos audiência

pública na Assembleia para debater esse assunto, a fim de que o governo volte atrás

na sua decisão, antidemocrática e antipática, de demitir Diretora.
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O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Sem querer entrar no mérito desse

problema, gostaria de dizer que V. Exa. é Deputado que tem feito bom trabalho pela

região. Da mesma forma, também respeitamos muito o Deputado Arlen Santiago.

Quero passar algumas informações que tivemos desse episódio de Manga. Para

quem não conhece, Manga é uma das últimas fronteiras de Minas Gerais. É cidade

muito importante para o Estado e possui trabalho muito grande, voltado

principalmente para a agropecuária; cidade de enorme cultura, enfim, importantíssima

para nosso Estado.

Realmente, esse fato ocorreu lá, envolvendo a Diretora da escola, por sinal eu a

conheço muito bem. Trata-se de uma pessoa cujo valor posso testemunhar. É casada

com um grande amigo, o Dr. Helder, pessoa que respeito demais. Infelizmente,

episódios iguais a esse temos de evitar de todas as formas. A educação tem de ter de

nossa parte um respeito muito grande. Ela deve ser intocável. Já se foi o tempo em

que Deputado interferia na escolha de uma Diretora ou na nomeação de um policial

militar. Esse tempo já acabou. A população hoje tem de participar democraticamente

da escolha das Diretoras.

Ela era uma Diretora que foi votada e teve o apoio incondicional da população.

Esse episódio gerou um mal-estar muito grande. Tanto é que a escolha da nova

Diretora foi feita com o apoio da Diretora exonerada. O Prof. Anastasia não deve ter

sido inteirado do assunto. Aliás, recebemos um documento encadernado muito

grande mostrando a manifestação da população de Manga, que não comungou com

esse pensamento e já não aceita nenhum tipo de interferência.

Deputado Paulo, entendo que temos de procurar de todas as maneiras conduzir o

nosso trabalho. Vamos voltar ao trabalho em nossa região. Há muita coisa a ser

trabalhada. Isso é muito importante. Lamento profundamente esse fato ocorrido em

Manga. Espero que isso não volte a ocorrer. Há pouco tempo, Manga foi vítima de um

assalto em que os bandidos foram para a praça pública disparar tiros de metralhadora

para o ar. Temos de dar segurança ao povo de Manga, oferecer educação e saúde

de qualidade.

Em Manga há um hospital - Fundação de Amparo ao Homem do Campo -, tenho

minha história anexada a história desse hospital, que pegamos sucateado e
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transformamos em um grande hospital. Em Manga já não existe lugar para ações

dessa natureza. Temos de respeitar a democracia, principalmente a opinião pública.

Parabéns pelo seu pronunciamento. Continue. Sou testemunha de que V. Exa. tem

realizado um bom trabalho. Espero que V. Exa. possa levar a cabo o seu trabalho e

volte para esta Casa, porque é um valoroso Deputado, imprescindível para o

processo de desenvolvimento democrático e social do Norte de Minas. Muito

obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta, pelas

palavras, e por dar aqui também o seu testemunho. V. Exa. sempre foi votado na

cidade de Manga, aliás, creio que foi majoritário lá por três mandatos e conhece de

perto a Diretora Edneida, que já é Diretora por 16 anos, tendo sido sempre eleita por

unanimidade pela comunidade escolar. Trata-se de pessoa respeitada e tem o

respaldo de toda a sociedade. Ela é queridíssima na cidade, mas de repente foi

exonerada sem nenhum processo. Nem ela sabe o motivo da exoneração. Ela não foi

comunicada. Não houve abertura de nenhum processo. Não foi feito nada. Chegou

simplesmente a comunicação de que ela havia sido exonerada.

Coincidentemente, isso ocorreu ao mesmo tempo que houve esses fatos que narrei

no início da minha fala. De não ter ido à reunião do Deputado, de não ser do mesmo

grupo político do Prefeito. Enfim, essas coisas já não fazem parte de nosso país.

Graças a Deus, nosso país está seguindo outro rumo. O Brasil está crescendo, sendo

respeitado no mundo inteiro, tem um Presidente que é o orgulho do povo brasileiro

pela sua simplicidade, pelo seu jeito de ser, que não persegue ninguém e trata todos

os Governadores e Prefeitos com o mesmo respeito. Todos os seus programas são

feitos de modo universal para atender a todas as classes. Todo o mundo está

satisfeito com o Presidente Lula, com o rumo que o Brasil está tomando. No entanto,

aqui em Minas Gerais voltamos à contramão da história, ao viver essa politicazinha

barata até de Deputado interferir em eleição de diretoria de escola, de pedir demissão

de Diretor de Escola, porque não foi a uma reunião. Não admitimos isso. Essa Casa

não pode se calar diante de tal absurdo.

Portanto, Deputado Arlen Santiago, apesar de todo o respeito que tenho pela sua

pessoa - e sei que V. Exa. também tem seus méritos -, encerro meu pronunciamento



____________________________________________________________________________
907

dizendo que, neste caso, V. Exa. deveria rever sua posição. Deveria ir até o

Anastasia e dizer-lhe que cometeu um erro gravíssimo. Demitir uma Diretora de

Escola? Está ficando antipática essa política. Voltar atrás também não é feio. Volte

atrás em sua decisão, que foi impensada, burocrática e antidemocrática. Perseguir

uma Diretora de Escola é ferir o sentimento de uma comunidade, Deputado Arlen

Santiago. Portanto está em tempo ainda. Vá ao Vice-Governador, a quem V. Exa.

pediu para exonerá-la, para que ele, no mínimo, examine o processo e procure ver se

realmente há algo contra a Diretora - porque não há -, a fim de desfazer esse erro

gravíssimo, que é voltar ao passado, à idade da pedra, à ditadura militar, coisas que

já esquecemos, pois estamos avançando por outro caminho. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, pessoas que me acompanham da galeria

ou pela TV Assembleia e, de modo muito especial, servidores públicos do Estado de

Minas Gerais, tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.070/2009, que garante o

prêmio por produtividade. O governo já vem, desde o ano passado, alardeando que

ele se equipara ao 14º salário. O que está claro para nós é que, em primeiro lugar,

esse prêmio não é uma garantia para todos os servidores. Nenhum servidor saberá,

de fato, qual valor receberá. A expectativa pode ser totalmente frustrada. Outro ponto

- que é o mais grave - é que devemos garantir para o servidor uma remuneração

mensal digna, de forma que possa fazer um planejamento de sua vida, sabendo com

clareza qual a sua receita, para assim definir suas despesas. Essa deve ser a lógica.

Afirmo, aliás, de antemão, que de forma alguma votaremos contra o projeto, mas

nosso entendimento é de que se trata de um equívoco. Se queremos fortalecer o

Estado e, portanto, ver os servidores públicos felizes, orgulhosos do seu trabalho e de

serem servidores públicos do Estado de Minas Gerais, devemos investir na carreira

deles. Por quê? Além desses pontos que coloquei, não é garantida a produtividade

aos pensionistas e aposentados. Deduz-se que os pensionistas têm despesas a mais,
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pois há as questões de saúde em jogo, o que os faz depender de medicamentos.

Justamente nessa situação, não é assegurado a eles esse valor. Quanto aos

aposentados, é justamente nesse momento da vida que o rendimento deles cai.

Também, às vezes, têm mais despesas por causa da idade. Além disso, têm maior

disponibilidade para viver mais intensamente a vida com lazer, viagens, o que é justo,

é um direito do cidadão. Entretanto, também não lhes é garantido esse valor.

Esses são os equívocos que vemos nesse Projeto de Lei nº 4.070/2009, do qual

votaremos a favor. O governo não respeita o servidor público, que não é sua

prioridade. O que será de um Estado se os seus servidores não têm autoestima

elevada? De fato, são eles que representam o Estado em todas as áreas, mas nem

sequer têm remuneração justa. É vergonhosa a situação de muitos servidores,

sobretudo na área da saúde, da educação e da defesa social. A remuneração está

abaixo do salário mínimo. Dependendo da situação, podem receber o pó de giz, outra

gratificação ou penduricalhos quando estão na ativa, mas perdem-nos ao se

aposentarem. Na verdade, o que precisam é de salário todos os meses. O prêmio por

produtividade só é concedido uma vez ao ano, de acordo com o desempenho, com a

produção, como diz a própria expressão.

Queremos assegurar aos servidores que estamos com eles, queremos o melhor

para eles, mas temos de unir todas as forças para exigir desse governo que garanta

uma justa remuneração todos os meses e ao longo de toda a vida, seja para os que

estão na ativa, seja para os que se aposentaram.

É interessante porque um dos Deputados que nos antecedeu na tribuna só faltou

dizer que a Cidade Administrativa é o paraíso terrestre, que quase 2 mil servidores já

estão lá desde ontem, todos satisfeitos. Isso não condiz com a realidade. Eles

iniciaram o trabalho ontem porque no dia anterior não foi possível. A própria

Secretaria gastou quase duas horas para chegar ao local, onde havia barulho e

poeira, o elevador não funcionava, enfim, havia uma série de transtornos. É um

absurdo colocar os trabalhadores num espaço que não está pronto, apenas para

ostentar a vaidade do Governador de fazer a inauguração semana que vem, por

ocasião do aniversário da morte do seu avô. Isso é forçar uma situação, sacrificar os

servidores públicos mais uma vez. O transporte ainda não está assegurado. Dizem
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que houve opção de redução da jornada de trabalho, o que não está tão claro. Qual

será o impacto? A remuneração também será alterada? Isso pode afetar a avaliação

de desempenho e a produtividade? Falta, pois, transparência nos procedimentos.

A comunidade vizinha também foi sacrificada. Há pessoas que pagavam aluguel de

R$300,00 na região. Ao vencer seu contrato, tiveram o aluguel reajustado para

R$700,00 ou R$900,00. Aí, dizem: “Isso é bom, porque valorizou”. Valorizou de forma

discriminatória, porque o rendimento total dessas pessoas, sobretudo se forem

servidoras das áreas da saúde e da educação, às vezes é de 500 e poucos reais.

Então, como pagarão aluguel de R$700,00 ou R$900,00? Estão excluindo os pobres.

Em razão da alta valorização na região, muitos não poderão pagar o aluguel, que deu

esse grande salto.

Outra questão séria é que o foco da Cidade Administrativa não é garantir bem-estar

e condições dignas de trabalho para o servidor, como foi dito pelo Deputado. O

servidor que trabalha aqui na região, por exemplo, na Secretaria de Ação Social,

pode conciliar ida ao médico, ao salão de beleza ou a uma loja no horário de almoço.

Lá, está tudo concentrado. As áreas de conveniência estão todas concentradas.

Vejam bem o que está acontecendo. O governo licitou todas essas áreas, estipulando

o pagamento. Qual é o custo do metro quadrado? Apenas duas empresas venceram.

Há exemplo concreto que nos chegou também como denúncia, em área bem

específica: salão de beleza. Para salão de beleza, está estipulado no edital o preço

de R$40,00 por metro quadrado. A empresa que venceu está cobrando para quem irá

montá-lo o equivalente a R$160,00 por metro quadrado. E aí? Para sobreviver lá,

quem utilizar esse salão terá de cobrar caríssimo, muito acima do preço de mercado

na região central. As pessoas que administrarão essas áreas serão as mesmas que

administram “shopping centers” daqui. É bom dizer que se está equiparando área

pública com preços bem mais elevados que os de “shopping centers”, ou seja, de

igual para mais caro. No “shopping”, o administrador tem uma série de despesas, por

exemplo, com segurança. Lá, não, pois há esta mistura com o serviço público, ou

seja, em área em que poderia estar bem mais em conta, o serviço estará além. Este é

o paraíso terrestre a que se referiu aqui um dos Deputados, dizendo que todos os

servidores estão satisfeitos. Como, se gastarão mais de 1 hora? Se gastarão mais



____________________________________________________________________________
910

tempo justamente na ida e na volta do trabalho, no horário de pico? Então, isso não

corresponde mais para o servidor público que sai de carro, deixa seu filho na creche

ou na escola e vem para o trabalho. Se quiser chegar no horário certo, o servidor terá

de sair bem mais cedo. Do contrário, deixará o filho na rua ou à porta do colégio?

Portanto, é muito transtorno, sim, na vida dos servidores. Infelizmente, essas

adequações ainda não foram feitas.

A Assembleia não pode se omitir neste processo. Desde o ano passado, temos

tentado resolver isso. Realizamos audiência pública e solicitamos visita técnica, que

deveria ter sido feita no ano passado, mas não foi. Então, mais uma vez, faço apelo à

Comissão de Administração Pública. Quando querem reunião de comissão, quando

há interesse do governo, fazem quatro, cinco reuniões na semana, como aconteceu

agora com a Comissão de Administração Pública. Entretanto, a visita técnica -

requerida por este Deputado desde o ano passado - não foi viabilizada. É uma

vergonha precisar sair um grupo de Deputados não institucionalmente para ouvir “in

loco” os servidores sobre as suas condições de trabalho. Não acredito em Estado que

não respeita o servidor. O Estado é todo esse conjunto de serviços que atende a vida

do cidadão como um todo - moradia, saúde, educação, situação social, segurança - e

deve garantir qualidade de vida para todos. E isso só é possível por meio de seus

servidores, que só serão eficientes se forem respeitados, o que inclui desde justa

remuneração até dignas condições de trabalho. Essa é minha consideração, Sr.

Presidente. Agradeço a V. Exa.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Wander Borges,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, demais Deputados, imprensa,

senhoras e senhores, vimos hoje à tribuna inicialmente para recuperar um assunto

que parece estar sendo, mais uma vez, esquecido pelo conjunto da sociedade: a

duplicação da BR-381 no trecho Belo Horizonte-Valadares, sobretudo Belo Horizonte-

João Monlevade. Domingo próximo passado tive a oportunidade, ao passar na região

dos Kms 11, 12 e 13, de participar, em um calor de quase 38 graus, de um
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congestionamento de algo em torno de 10km, tendo em vista que no Km 18 ocorreu

um acidente fatal, o que se repete semanalmente. Sempre há alguns artigos que se

referem à imprudência dos motoristas. É óbvio, público e notório que existe excesso,

mas há de se ressaltar também que o traçado da BR é extremamente ultrapassado

para os veículos que estão sendo construídos atualmente, que têm tecnologia de

ponta e atingem maior velocidade. Enfim, há de se considerar que a BR continua

sendo a que mata, a que ceifa vidas, a que traz sequelas e a que traumatiza o povo

brasileiro e, em especial, o povo mineiro. Fica aqui nosso protesto para trazer

novamente esse assunto à baila porque, da forma que está indo, acreditamos que só

ocorrerão obras ali por volta do ano de 2012. Mas, como sonhar não é impossível,

continuaremos sonhando para que a duplicação se torne realidade.

Outro assunto, Sr. Presidente, é que nesta segunda-feira tivemos oportunidade de

receber na cidade histórica de Borba Gato o Sr. Aécio Neves, Governador do Estado.

Há de se ressaltar que, se voltarmos na história, a maioria das cidades brasileiras e

sobretudo mineiras foram erguidas inicialmente ao longo dos rios, que naquela época

eram navegáveis e, posteriormente, onde existia linha férrea, pelo patrocínio da

massa falida da antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que fez história

neste país e empregou milhares de pessoas. Ali surgiu, pelos anos de 1945, o

hospital que, à época, era destinado ao atendimento das pessoas com hanseníase, a

lepra.

Esse hospital, por muitos anos, atendeu o conjunto da sociedade mineira das

cidades vizinhas, fazendo o tratamento desse tipo de doença. Há mais ou menos 20

anos, ele continuou prestando serviços, mas sem encontrar um foco definido de

atendimento, haja vista todas as dificuldades. Para se ter uma ideia, um aparelho de

raios X foi comprado pelo ex-Presidente da República Tancredo Neves e nem saiu da

embalagem. Isso aconteceu pelas diversas dificuldades do SUS brasileiro, sobretudo,

pela baixa remuneração. Se o hospital gasta R$1.000,00 com um doente, o SUS

repõe apenas R$600,00.

Tivemos a oportunidade de encontrar um destino para o Hospital Cristiano

Machado. O número de cirurgias de média e baixa complexidade represadas neste

país é de deixar assustado o povo brasileiro. Na região metropolitana, e isso inclui



____________________________________________________________________________
912

Belo Horizonte, há fila de espera para cerca de 50 mil cirurgias: de estômago, de

tireóide, de próstata, de mama, as mais diversas. Conseguimos, depois de muita luta,

com uma grande organização institucional, fazer um encaminhamento com a rede

Fhemig, que é responsável pelos hospitais do Estado de Minas Gerais, e com a

Fupec, que tem à frente um dos grandes cirurgiões do País e do Estado, nosso

companheiro Dr. Alcino Lázaro, do Hospital das Clínicas.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Gostaria de parabenizar os policiais

militares e bombeiros, que irão se reunir, neste exato momento, com o Presidente da

Assembleia, com o Líder do governo e com todos os representantes das associações,

para entregar um documento, fazendo um apelo ao Governador para que cumpra o

que foi prometido: que, no final do governo, ele deixaria a Polícia Militar, o Corpo de

Bombeiros e as forças de segurança com um dos melhores salários do País.

Infelizmente, isso não está acontecendo. Os policiais no nosso Estado têm uma das

menores remunerações do País. Em Sergipe, o salário inicial do soldado é de

R$2.500,00. Sergipe tem um PIB de R$15.000.000.000,00, enquanto o PIB de Minas

Gerais é de R$215.000.000.000,00, ou seja, um dos menores Estados da Federação

paga muito mais do que Minas Gerais. Eles estão protestando e dizem que irão

paralisar se for quebrada a paridade, não reconhecendo o valor de quem já se

aposentou, dos pensionistas e dos policiais que não estão na ativa. Parabenizo a

categoria. Obrigado.

O Deputado Wander Borges - Na realidade, o que vemos nesse assunto é a

necessidade de organização em torno da PEC nº 300, que está em Brasília. Esse é o

desafio maior.

Saindo do foco do hospital, vemos que de cada R$1.000,00 que se arrecada,

R$700,00 vão para a mão do governo federal e R$300,00 são divididos entre Estados

e Municípios. Então, pela minha avaliação, é preciso criar um fundo para equilibrar o

salário dos policiais, da ativa ou aposentados, no País. Mas, para isso, precisa-se do

recurso, que está no caixa do governo federal. Essa é a grande dificuldade. Do total

do bolo tributário, o Ministério Público pega X; a Assembleia Legislativa e o

Congresso Nacional pegam Y; o Tribunal de Justiça pega Z; o Tribunal de Contas, do

Estado ou da União, pega W; e o que sobra é para manter o Executivo da forma
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como é mantido hoje. A discussão tem de ser ampliada, considerando-se o que foi

dito aqui pelo Deputado Carlos Mosconi: é preciso haver um redimensionamento da

produção, da riqueza que vem do suor do povo brasileiro, no que se refere à

distribuição da receita tributária. Esse é o maior desafio do Brasil para que possamos

ter uma remuneração digna não só em Minas Gerais, mas em todos os Estados

brasileiros. É inadmissível o que acontece hoje. A partir da Constituição de 1988,

houve uma concentração absoluta de recursos na mão do governo federal - fui

Prefeito e falo isso com propriedade. Houve agora uma isenção de IPI para a compra

de veículos, com o que todos ficamos satisfeitos. Mas de onde saiu essa redução,

essa desoneração? O FPM, o recurso que a maioria das Prefeituras brasileiras

recebem, e que têm como riqueza para a produção de qualidade de vida para o seu

povo, é composto pelo IPI e pelo Imposto de Renda. Assim, ao se reduzir o IPI,

acerta-se uma parte e desarranja-se a outra; de um lado, arruma-se a produção, mas

provoca-se o desemprego no poder público municipal e diminuiu-se a capacidade de

trabalho.

Voltarei a abordar esse assunto com mais técnica, para mostrar ao pessoal que a

solução é a Proposta de Emenda à Constituição no 300. Não há outra. Esse é o

encaminhamento que temos de fazer. A discussão política está posta, e temos de

caminhar nela, porque em política tudo é uma construção. Não acreditamos em

solução imediata; temos de ir construindo, organizando e conversando, para chegar

aos objetivos e às necessidades de cada categoria.

Volto a falar do hospital, em que foram investidos praticamente R$5.000.000,00.

Vejamos o que acontece quando um cidadão vai a um posto de saúde do SUS. O

sujeito é examinado e são pedidos a ele os exames; há um prazo entre o dia em que

foi examinado e o dia para quando é marcado o seu retorno, com o resultado dos

exames. Se, de acordo com os exames, constata-se a necessidade de uma cirurgia,

pedem-lhe que faça exames relacionados ao risco cirúrgico. Quando o cidadão vai

fazer esses exames, o médico diz a ele que é preciso fazer outros exames. Instala-se

um ciclo vicioso. Assim, não apenas na Região Metropolitana de Belo Horizonte nem

apenas em Minas, mas em todo o Brasil, há hoje pessoas que estão esperando, há

três ou quatro anos, para fazer uma cirurgia de média complexidade. Algumas já
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morreram, porque, se a doença é sanável em um primeiro momento, progride depois

para uma situação muito mais difícil. Quem não tem um plano de saúde específico

sabe desse martírio a que nos referimos. Esse hospital, a duras penas - com o apoio

do governo, a que realmente temos de agradecer o investimento na reforma, na

ampliação e na construção do bloco cirúrgico -, vai fazer uma média de 160 cirurgias

programadas. O Deputado Doutor Viana é médico e sabe do que estou falando. E

estamos acertando o fluxo para que o sujeito saia do posto de saúde, faça os exames

e, em seguida, já faça os exames relacionados ao risco cirúrgico - os médicos são

preceptores da Rede Fhemig, a que agradecemos, e residentes contratados pela

Prefeitura Municipal de Sabará. Já nesse primeiro momento, teremos a oportunidade

de diminuir esse represamento, e acreditamos que poderemos chegar, quando a

coisa estiver engrenada, a algo em torno de 2.400 cirurgias por mês nas áreas de

urologia, ginecologia e cirurgia plástica - não a estética, para deixar alguém bonito,

mas aquela para dar ao sujeito condição de ter uma vida melhor.

Com isso, iremos realmente diminuir o represamento. Acredito também que, com a

iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte de construir o Hospital do Barreiro,

conjugaremos esforços. Algumas coisas podem esperar, como o concreto, o asfalto,

o cimento, a areia, a puxada da casa, o aumento do barraco, a melhoria no banheiro

ou na cozinha, a varanda para o churrasco. Mas a questão da saúde é muito séria.

Em primeiro lugar, é preciso haver um realinhamento da tabela SUS e, em segundo

lugar, que seja efetivada a Emenda Constitucional nº 29. Os hospitais realizam muitas

cirurgias, tais como na vesícula, intestino, estômago, vias biliares, pâncreas, esôfago,

tireoide, hérnia, cirurgias ginecológicas, retiradas de útero, ovário, próstata ou mama.

Buscamos a organização de um hospital que hoje conta com 53 leitos, sendo que 26

destes destinam-se ao recebimento de doentes de longa permanência, ou seja,

doentes que sofreram traumas e foram encaminhados ao pronto-socorro - a maioria

deles é encaminhada para lá. Em média, são feitos diariamente 400 atendimentos no

pronto- socorro de Belo Horizonte. Os pacientes geralmente precisam de um espaço

de longa permanência em função da sequela sofrida. Ao transferir 26 leitos para

Sabará, poderemos melhorar o atendimento do pronto-socorro de Belo Horizonte,

pois uma ala não será ocupada com o doente de longa permanência, que requer um
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tratamento adequado, porém não tão sofisticado quanto aquele que sofreu um

acidente de motocicleta, carro ou qualquer outro veículo. E há outros 27 leitos, dos

quais 4 serão destinados aos hansenianos e os 23 restantes ao pós-anestésico e ao

preparo das pessoas que passarão pelas cirurgias a que me referi há pouco.

Temos de agradecer e nos preparar. Em Ibirité, por exemplo, 1.200 pessoas

esperam por uma operação; em Sabará, são 814; já em Belo Horizonte, a média é de

50.000 pessoas. De 2009 a janeiro deste ano, nas cidades com 100.000 habitantes,

há, em média, 500 pessoas aguardando alguma cirurgia.

Como meu tempo já se esgotou - e agradeço a compreensão do Sr. Presidente -,

voltarei a esta tribuna em outra ocasião para tratar desse assunto, pois a questão da

saúde é muito séria e requer um carinho especial de todas as autoridades. Agradeço

ao governo do Estado, enfim, agradeço o carinho do Governador Aécio Neves que,

depois de mais de 20 anos, deu um tratamento adequado a esse hospital,

beneficiando não só a população de Sabará como também de toda a região. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de valorosos

funcionários da nossa briosa Polícia Militar, que estão reivindicando seus direitos.

Sintam-se em casa, pois esta é a Casa do povo.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2009

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Carlos Gomes e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de

Transportes, publicado no “Diário do Legislativo” em 12/12/2009. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.199, 5.202, 5.203, 5.204 e 5.205/2009.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Gomes, Fábio Avelar e Tenente

Lúcio (4) em que solicitam sejam encaminhadas manifestação de aplauso à nova

diretoria do Conselho de Pastores de Uberlândia - Conpas - para o biênio 2010-2011;

à revista “Destak”, de Uberlândia, pelos relevantes serviços prestados no Triângulo;

ao Sr. Roberto Noronha, pela reeleição para a Presidência do Convention & Visitors

Bureau de Belo Horizonte; e à diretoria do Center Shopping de Uberlândia, pelos

relevantes serviços prestados pelos empreendimentos alocados no centro comercial,

cujos benefícios ultrapassam as fronteiras do Município de Uberlândia, alcançando

todos os Municípios do seu entorno e região. Registra-se a presença do Deputado

Eros Biondini. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 fevereiro de 2010.

Eros Biondini, Presidente - André Quintão - Alencar da Silveira Jr. - Fábio Avelar.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Elmiro Nascimento e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
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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 apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.542/2009 no 2º turno, 4.040 e 4.049/2009 em turno único

(Deputado Ivair Nogueira); e, em turno único, Projetos de Lei nºs 4.046/2009

(Deputado Elmiro Nascimento), 4.048 e 4.054/2009 (Deputado Walter Tosta) e

4.043/2009 (Deputada Cecília Ferramenta). Suspende-se a reunião. Às 16h45min,

são reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Carlos Gomes

(substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco

PMDB-PT-PCdoB), Eros Biondini (substituindo o Deputado Walter Tosta, por

indicação da Liderança do BSD), Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Ivair

Nogueira, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.157/2009

(relator: Deputado Vanderlei Miranda); 3.653/2009 na forma do vencido no 1º turno

(relator: Deputado Eros Biondini) e 3.754/2009 na forma do vencido no 1º turno

(relator: Deputado Carlos Gomes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.956, 3.966, 3.967, 3.985, 4.001 e

4.002/2009, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlos

Gomes em que solicita seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei

que disciplina os procedimentos a serem observados nos contratos de serviços

terceirizados, continuados ou não, em que participe a administração pública do
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Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Ivair Nogueira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/2/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gustavo Valadares e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Gil Pereira. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Carlos Elísio de Oliveira,

Vereador, Presidente da Comissão Temporária para Acompanhamento de Instalação

de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs - no Município de Ferros, encaminhando

análise referente à construção das PCHs nesse Município; e da Associação de

Defesa e Desenvolvimento Ambiental de Ferros - Addaf -, encaminhando documento

técnico de estudo de como a construção das PCHs coloca em risco o equilíbrio

ecológico regional e ameaça de destruição o patrimônio natural e cultural

imprescindível à sustentabilidade social desse Município; carta redigida no encontro

realizado no Município de Guaraciaba, nos dias 16 e 17 de novembro, e assinada por

várias entidades, apresentando os problemas, dilemas e direitos afetos à população

ameaçada e atingida por projetos hidrelétricos no Estado; e de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, em 16/1/2010: ofícios da Superintendência de

Relações Institucionais da Aneel e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na

Indústria. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 5.314/2009. Passa-se à 3ª Fase da Ordem
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do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Ferros para

discutir a construção de usinas hidrelétricas do Projeto Minas PCH e a distribuição

dos “royalties” havidos pela produção de energia. A Presidência recebe os seguintes

requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do Deputado Délio Malheiros

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Minas

Novas para debater a construção da Usina Hidrelétrica de Santa Rita, bem como as

implicações econômicas, sociais e ambientais que tal empreendimento gerará; do

Deputado Gil Pereira (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir as propostas para repartição igualitária dos recursos dos “royalties” da

exploração do pré-sal para Estados e Municípios, de acordo com os Fundos de

Participação dos Estados - FPE - e dos Municípios - FPM -, apresentadas na Câmara

Federal; e seja realizada reunião de audiência pública no Município de Grão Mogol

para discutir os problemas e soluções para a exploração das jazidas de minério de

ferro no Norte de Minas e o escoamento da produção; e do Deputado Weliton Prado

(2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiências públicas no Munípio de

Uberaba para debater a implantação pela Petrobrás de uma fábrica de ureia e amônia

e a construção pelo Governo Estadual de um ramal do gasoduto Bolívia-Brasil -

Gasbol -, entre as cidades de São Carlos (SP) e Uberlândia, e no Município de

Uberlândia para debater a construção do referido ramal do gasoduto Bolívia-Brasil -

Gasbol. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/2/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz e Dimas Fabiano, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas

Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.982, 2.470 a 2.472, 2.476,

2.477/2008 e 2.981 e 3.607/2009 (Deputada Ana Maria Resende); 3.901, 3.905,

3.907, 3.917, 3.942, 3.943, 3.948 e 3.954/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.982, 2.470 a 2.472, 2.476,

2.477/2008 e 2.981, 3.607, 3.901, 3.905, 3.907, 3.917, 3.942, 3.943, 3.948 e

3.954/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ademir Lucas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/2/2010

Às 14h48min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e Tiago Ulisses (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 Adalclever Lopes,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Raquel

Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica



____________________________________________________________________________
921

(18/12/2009); e do Vereador José Teodoro Diniz, Presidente da Câmara Municipal de

Coromandel (16/1/2010). 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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

5.229/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.437/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - João Leite - André Quintão.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/2/2010

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, 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:

ofícios do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas

Gerais (2), agradecendo o reconhecimento em relação aos valores dessa instituição e

informando que a pauta de reivindicações dos policiais civis de Teófilo Otoni foi

encaminhada à Superintendência-Geral de Polícia para análise; e da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social

(4/2/2010); João Francisco Andrade de Lima Oliveira, Delegado de Polícia (4/2/2010);

Valdiney Camilo Campos, Juiz de Direito (5/2/2010). 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
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o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.032/2009 (Deputada

Maria Tereza Lara). 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

5.345, 5.359 e 5.377/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.901/2009. Registra-se a presença do

Deputado Tenente Lúcio. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados

Sargento Rodrigues (6) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Defesa Social pedido de providências para a adoção de medidas urgentes com

relação aos fatos ocorridos no presídio do Município de Poços de Caldas, que

noticiam a existência de diversas condutas delituosas durante a gestão do Sr. Samuel

Rodrigues Sousa; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao

Subsecretário de Administração Penitenciária pedido de informações sobre os

treinamentos de tiro oferecidos pela Secretaria de Estado de Defesa Social aos

agentes de segurança penitenciária efetivos e contratados; seja formulada

manifestação de aplauso ao Cb. PM Ronei Alexandre da Silva Horta e ao Sd. PM

Wilson Suzuki Barbosa, lotados na 124ª CIA do 22º BPM, pelos bons atendimentos

prestados à população; seja realizada reunião de audiência pública no Distrito de

Pedra Menina, a pedido dos Vereadores do Município de Rio Vermelho, para discutir

e averiguar a situação da segurança pública nesses locais; sejam formuladas

manifestações de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª CIA PM IND, em Nova

Lima, pelo empenho na operação denominada Água Limpa, e aos policiais do

Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas - Rotam -, pela apreensão de 50Kg de

cocaína, realizada em 9/12/2009, em Esmeraldas; da Deputada Maria Tereza Lara e

dos Deputados João Leite, Romulo Veneroso e Tenente Lúcio (4) em que pleiteiam

seja encaminhado ofício à Corregedoria da Polícia Civil solicitando a apuração dos

fatos relatados em relação ao Delegado Regional de Alfenas; seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre as providências tomadas

pela Secretaria em face de denúncias de fugas na cadeia pública de Várzea da
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Palma, encaminhadas pelo Poder Judiciário; seja encaminhado ao Secretário de

Segurança Pública do Estado da Bahia pedido de providências para apurar o

desaparecimento do Sr. Ricardo Luiz Venturelli Bueno; seja realizada visita ao Bairro

Industrial, no Município de Contagem, para obter mais informações a respeito dos

homicídios ocorridos nesse bairro, supostamente praticados pela mesma pessoa.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS NOMES DE SUELY DUQUE RODARTE,

IRENE DE MELO PINHEIRO, AVANI AVELAR XAVIER, ARMINDA ROSA

RODRIGUES DA MATTA MACHADO, MAGDA LOPES CAMPBELL, KEYLA

MAYUMI F. M. DE FREITAS, MARIA APARECIDA SANCHES COELHO, ROSANE

MARQUES CRESPO COSTA, ÂNGELA IMACULADA L. DE FREITAS BALBEN,

SEBASTIÃO ANTÔNIO DOS REIS E SILVA, TOMAZ DE ANDRADE NOGUEIRA E

FAIÇAL DAVID FREIRE PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO, EM 9/2/2010

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Sebastião Costa. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento da Deputada Rosângela Reis, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a arguir publicamente a

Sra. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben e os Srs. Sebastião Antônio dos

Reis e Silva, Tomaz de Andrade Nogueira e Faiçal David Freire Chequer, indicados

para comporem o Conselho Estadual de Educação. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os indicados, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Sr. Sebastião Antônio dos Reis
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e Silva, à Sra. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben e aos Srs. Tomaz de

Andrade Nogueira e Faiçal David Freire Chequer, para que façam suas explanações,

e aos Deputados, para que formulem suas perguntas, conforme consta nas notas

taquigráficas. Registra-se a presença do Deputado João Leite. A Presidência retoma

os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

João Leite, Presidente - Carlin Moura - Rosângela Reis.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/2/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Célio Moreira (substituindo o Deputado Fahim Sawan, em virtude de indicação do

PSDB), Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Marcus Pestana,

Secretário de Estado de Saúde, encaminhando os relatórios consolidados de

prestação de contas do Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais, referentes à

execução orçamentária do 3º trimestre de 2009, datado de 9/11/2009; da Sra. Telma

Ramalho Mendes, Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas

Gerais, publicado no “Diário do Legislativo” de 16/1/2010; do Sr. Hugo Leal, Deputado

Federal, publicado no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009; e da Sra. Karlen Pagel de

Oliveira Souza, Diretora em exercício da Gerência de Auditoria Assistencial da

Secretaria de Saúde, publicado no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.238/2009, no 2º turno, e

4.020/2009, no 1º turno (relator: Deputado Carlos Pimenta); 3.586/2009, no 2º turno
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(relator: Deputado Doutor Rinaldo); e 4.078/2009, em turno único (relator: Deputado

Ruy Muniz). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno

único, do Projeto de Lei nº 3.941/2009 (relator: Deputado Ruy Muniz, em virtude de

redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 3.952/2009 (relator: Deputado Doutor Rinaldo) e 4.044/2009

(relator: Deputado Fahim Sawan), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.267 e 5.364 a 5.366/2010. 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 Doutor Rinaldo em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a situação da dengue no Estado, bem como

as ações de combate à doença realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan - Ruy

Muniz.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/2/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Inácio Franco e

Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
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destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Wilson

Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo; Luiz

Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador de Finanças, Convênio e Contabilidade da

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Mininistério do

Desenvolvimento Agrário; e das Sras. Wilma Luiza Santana, da Secretaria Nacional

de Segurança Alimentar e Nutricional e Rosani Araújo (18/12/2009); dos Srs. Florian

Augusto Coutinho Madruga, Presidente da Associação Brasileira das Escolas do

Legislativo e de Contas; Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE; Marx Fernandes

dos Santos, Gerente Regional de Negócios da CEF (5) (19/12/2009); das Sras.

Scheilla Samartini Gonçalves, Superintendente da Região Central Metropolitana de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Meio Ambiente;

Rosani Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da Ciência e

Tecnologia e Júnia Cristina França Santos Egídio, Coordenadora-Geral de Convênios

do Ministério do Turismo; e dos Srs. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita

Estadual; Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infraestrutura

Municipal da Secretaria de Transportes (2); Alfredo Gonçalves Nunes, Gerente da

GTES-DEFIN-AF do BNDES; João Reis Santana Filho, Secretário Executivo do

Ministério da Integração Nacional; Ezequiel Sousa do Nascimento, Secretário de

Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego; Antônio

Eustáquio da Silveira, Gerente-Geral da Agência Setor Público Belo Horizonte, do

Banco do Brasil; Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças,

Convênios e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2); Fernando

Antônio Brandão, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social; Marx

Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da CEF (16/1/2010); Luiz

Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e

Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do

Ministério do Desenvolvimento Agrário; Sergio Brunale, Gerente Adjunto de

Administração da Embrapa; Fernando Antonio Brandão, Diretor Executivo do Fundo

Nacional de Assistência Social; Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da
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CEF (23/1/2010); João Francisco Goulart dos Santos, Diretor do Departamento de

Execução e Avaliação do PNSP da Secretaria Nacional de Segurança Pública do

Ministério da Justiça (substituto); Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário

Adjunto de Fazenda; Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à

Infraestrutura Municipal da Secretaria de Transportes (30/1/2010); João Reis Santana

Filho, Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Ministério da Integração

Nacional (2); Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo; Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG; Domingos Sávio

Afonso, Coordenador do Núcleo Financeiro do programa Monumenta, do Ministério

da Cultura; Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da Secretaria

Executiva do Ministério da Cultura; Nilson Limone, Diretor de Gestão Interna

(substituto) da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (3); Luis André Muniz,

Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas da Agência

Nacional de Águas; Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (6); José Narciso

Sobrinho, Superintendente do Banco do Nordeste (4/2/2010). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.518/2009 (Deputado Antônio Júlio);

2.490 e 3.803/2009 (Deputado Inácio Franco); e 4.071/2009 (Deputado Lafayette de

Andrada) no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Resolução nºs 3.928 e

4.004/2009 (relator: Deputado Inácio Franco) e 3.970/2009 (relator: Deputado

Agostinho Patrús Filho, em virtude de redistribuição); e dos Projetos de Lei nºs

2.490/2009 (relator: Deputado Inácio Franco); 3.138/2009 (relator: Deputado Antônio

Júlio) e 3.547/2009 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho, em virtude de

redistribuição), todos na forma dos Substitutivos nºs 1, da Comissão de Constituição

e Justiça. O Deputado Antônio Júlio se retira da reunião. A seguir são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos Lei nºs

3.855/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e

4.071/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
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(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 5.134/2009 na forma do Substitutivo nº 1. O Presidente designa o

Deputado Inácio Franco como relator do Requerimento nº 5.316/2009. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/2/2010

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

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 da pauta

e a deliberar sobre proposições da Comissão; e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre

parênteses: ofícios dos Srs. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG

(16/1/2010), e Gilberto Silva Santana, Secretário de Educação de Ponte Nova

(4/2/2010). 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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.563/2009

(relator: Deputado Carlin Moura), que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.236, 5.265, 5.271, 5.274 a 5.279, 5.281, 5.283, 5.284, 5.288, 5.291 a 5.293, 5.295 a

5.301 e 5.304/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo
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a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Elmiro Nascimento, em

que soilicita seja realizada visita à Escola de Design da Uemg, para conhecer as

instalações e o trabalho realizado pela diretoria, pelo corpo docente e pelos alunos

dessa instituição; Carlin Moura, em que solicita seja realizado debate público com o

tema "Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional: perspectivas

e contribuições de Minas para a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e

Informática"; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Benedito Sinval Caputo da Costa por sua recondução ao

cargo de Presidente da Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, bem

como por seu desempenho à frente dessa instituição. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Deiró Marra - Carlin Moura - Gláucia Brandão - Dalmo

Ribeiro Silva.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/2/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados André Quintão (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação

da Liderança do Bloco PT - PMDB - PCdoB) e João Leite (substituindo o Deputado

Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

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 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
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aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2009 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Juninho Araújo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Adalclever Lopes - Carlin Moura.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/2/2010

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas e Carlin Moura (substituindo o Deputado Paulo

Guedes, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), 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, discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho, Promotor de

Justiça da Comarca de Contagem e do Sr. Roberto Carlos Rodrigues da Silva,

Secretário de Meio Ambiente de Três Marias, publicados no “Diário do Legislativo”, de

4/2/2010. 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

5.335 e 5.370/2.010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin

Moura e Cecília Ferramenta em que solicitam seja realizada visita ao Hospital

Regional Imaculada Conceição, localizado no Município de Guanhães, com o objetivo

de verificar as consequências da crise financeira, que afeta o referido hospital, para o
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atendimento da população; Deputado Carlin Moura solicitando seja realizada

audiência pública, no Município de Peçanha, destinada a discutir a pavimentação

asfáltica em diversos trechos dessa região; Deputada Cecília Ferramenta solicitando

seja formulado voto de pesar pelo falecimento do Vereador José Eduardo Batista, do

Município de Pratinha. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 fevereiro de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A

ARBITRAGEM, EM 10/2/2010

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Neider Moreira e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada,

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 Neider Moreira,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater tema atinente à Comissão e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Antonio Augusto

Junho Anastasia, publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Hudson Lídio de

Navarro, Diretor-Superintendente da Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial -

Caminas -, representando o Sr. Charles Lotfi, Presidente da Associação Comercial de

Minas Gerais - ACMinas -; Onofre Junqueira Júnior, Arbitralista e Diretor-Técnico da

CCC Consultoria & Assessoria; Jairo José Isaac e Leonardo Andrade Macedo; e as

Sras. Flávia Bittar Neves, Presidente da Comissão de Conciliação e Arbitragem da

OAB-MG, e Tatiana de Oliveira Gonçalves, Secretária-Geral da Câmara de

Arbitragem do Brasil - Camarb -, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Neider Moreira, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
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palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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 prorrogado o prazo dos trabalhos da Comissão, por 30 dias, nos termos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/2/2010

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano 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 obter esclarecimentos, em audiência publica, sobre denúncias

de maus tratos e desvio de conduta por parte de alguns Agentes Penitenciários, bem

como da suposta existência de uma sala de tortura no Presídio de Coronel

Fabriciano. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Chico Simões, Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano; Marcos da Luz

Evangelista Lima Martins, Luciano Lugão da Silva, Wailson Lima Madeira, Francisco

Pereira Lemos, Vereadores de Coronel Fabriciano; Francisco Felippe Ramos Martins,

Subcorregedor, representando Luciana Nobre de Moura, Corregedora do Sistema

Prisional; Marlene Alves de Almeida, Ouvidora do Sistema Prisional; Edmar Soares,

Diretor do Presídio de Coronel Fabriciano; Ary Pedrosa Bittencourt e Viviane Moreira

Begnami, Promotores de Justiça, da Comarca de Coronel Fabriciano; Manoel Barros,

Presidente da Seccional OAB Fabriciense; Leonardo Vieira Dias e Elisa Moreira

Caetano, Delegados de Polícia Civil; José Barbosa Andrade, Conselheiro Nacional do

Movimento de Direitos Humanos; Adão dos Anjos, Diretor da Penitenciária de Ipaba;
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Jônatas de Franco Quintão, Vice-Presidente do Conselho da Comunidade da

Comarca de Timóteo; José Carlos de Paula, da Pastoral Carcerária e do Conselho

Diretor da Apac de Timóteo, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Deputado Durval Ângelo, como autor do requerimento que deu origem ao debate,

tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Dilzon Melo - Maria Tereza Lara.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Célio Moreira, Delvito Alves, Padre João, Sebastião Costa e Ademir Lucas,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado 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 os relatores citados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.198 e

4.214/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.034/2009, este em virtude de

redistribuição; 4.075/2009; 4.199, 4.212, 4.213, 4.222, 4.223 e 4.226/2010 (Deputado

Sebastião Costa); 4.197, 4.200, 4.204, 4.205, 4.211, 4.215 e 4.218/2010 (Deputado

Delvito Alves); 4.070/2009; 4.206, 4.216, 4.219 e 4.224/2010 (Deputado Chico Uejo);

815/2007; 4.196, 4.207, 4.208, 4.217, 4.220 e 4.221/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); 4.201 e 4.209/2010 (Deputado Padre João); e 4.202, 4.203, 4.210 e

4.225/2010 (Deputado Célio Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
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sujeitas à apreciação do Plenário. São convertidos em diligência ao Instituto Estadual

de Florestas - IEF - os Projetos de Lei nºs 2.439/2008 e 4.102/2009 e à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão, ao Prefeito Municipal de Itajubá e ao autor o

Projeto de Lei nº 4.080/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa, o último em virtude

de redistribuição). Na fase de discussão dos pareceres, que concluem pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, dos Projetos de

Lei nºs 4.066 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves) e

4.070/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição), o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.083/2009

(relator: Deputado Delvito Alves); 4.085/2009 e 4.144/2010, este com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Sebastião Costa); e 4.086/2009 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

antijuridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.167/2010 (relator: Deputado Padre João, 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 pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos de Lei nºs

273/2007 com a Emenda nº 1, 3.516, 3.637, 4.089, 4.090, 4.097/2009, este com a

Emenda nº 1, 4.100 e 4.127/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 919/2007

(relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 3.215, 3.999, 4.039,

4.050 e 4.101/2009 (relator: Deputado Padre João); 3.677, 3.715, 4.105, 4.113, 4.133

e 4.119/2009 (relator: Deputado Delvito Alves, os cinco primeiros em virtude de

redistribuição); 3.921/2009 com a Emenda nº 1, 4.025, 4.092, 4.104, 4.106, 4.110,

4.087, 4.088, 4.093/2009, este com a Emenda nº 1, 4.095 e 4.107/2009 (relator:

Deputado Sebastião Costa, os seis primeiros em virtude de redistribuição). Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado requerimento em que se

solicita seja baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 4.128/2009. Cumprida
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a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em

24/2/2010, às 11 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira - Ruy Muniz - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Padre João, Antônio Júlio (substituindo o Deputado Ivair

Nogueira, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), Jayro Lessa

(substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM) e

Zé Maia (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do

BSD), membros da Comissão de Administração Pública; os Deputados Zé Maia,

Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Padre

João (substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do

Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé

Maia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente informa que

avocou a si a relatoria do Projeto de Lei nº 4.142/2010, no 1º turno, pela Comissão de

Administração Pública, e que o Deputado Zé Maia avocou a si a relatoria do referido

projeto pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do parecer do relator, Deputado Délio Malheiros, que conclui pela aprovação do

Projeto de Lei nº 4.142/2010 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Padre João. A Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta das Comissões

de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a realizar-se

amanhã, dia 24/2/2010, às 14h30min, com a finalidade de apreciar o parecer do

Projeto de Lei nº 4.142/2010, em 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ana Maria Resende - Adelmo Carneiro Leão - Neider

Moreira - Lafayette de Andrada - Inácio Franco.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, 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 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. 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

5.342, 5.343, 5.358, 5.362, 5.371, 5.372, 5.375, 5.408, 5.409, 5.431 e 5.432/2010.

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 fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ademir Lucas - Ivair Nogueira - Padre João - Lafayette

de Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,
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Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada,

membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Fernando de Almeida Martins, Procurador da

República, solicitando informações acerca de quaisquer procedimentos ou processos

instaurados no âmbito da Comissão relacionados com o “caso

Comig/Solaris/BNDES”; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de

13/2/2010: ofícios dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE; Luís André

Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas da

Agência Nacional de Águas; Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna

da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura; Gilson de Souza, Superintendente

Regional do Incra no Estado (7); e das Sras. Júnia Cristina França Santos Egídio,

Coordenadora-Geral de Convênios do Ministério do Turismo; Rosani A. Araújo,

Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia;

Rosimeire Gomes da S. da Silva, Coordenadora de Convênios do Ministério

Desenvolvimento Agrário (2) e Sônia Maria Gandra Silva, Gerente Regional da CEF,

informando a liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.100/2009 (Deputado Antônio Júlio); 3.056 e

3.417/2009 (Deputado Agostinho Patrús Filho); 3.449/2009 (Deputado Inácio Franco)

e 3.654/2009 (Deputado Lafayette de Andrada), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.100/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio); 3.417/2009 (relator:

Deputado Agostinho Patrús Filho); 3.449/2009 (relator: Deputado Inácio Franco);

3.518/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio); 3.654/2009 (relator: Deputado Lafayette
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de Andrada), todos na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça; e 3.803/2009 (relator: Deputado Inácio Franco). 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 5.316/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

reunião extraordinária, na mesma data, às 15h15min, para apreciação dos pareceres

dos Projetos de Lei nºs 4.070/2009 e 4.144/2010, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Ivair Nogueira - Délio

Malheiros.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do

BSD) e os Deputados Délio Malheiros, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e

Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Padre João, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da Comissão de Administração

Pública; a Deputada Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Zé Maia, por

indicação da Liderança do BSD) e os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Inácio

Franco, Lafayette de Andrada e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Agostinho

Patrús Filho, por indicação da Liderança do Bloco BPS), membros da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
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Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, pela Comissão de Administração

Pública, o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.142/2010 com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Délio

Malheiros). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que conclui pela aprovação da

matéria com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente

defere o pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros para a próxima reunião conjunta das Comissões de Administração Pública

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a realizar-se amanhã, dia 25, às

9h30min, com a finalidade de apreciar o parecer, em 1º turno, pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, do Projeto de Lei nº 4.142/2010, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Ivair Nogueira - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrús

Filho, Lafayette de Andrada, Ivair Nogueira e Délio Malheiros (substituindo o

Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs

4.070/2009 e 4.144/2010 são retirados da pauta por determinação do Presidente da

Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a reunião extraordinária do dia 25/2/2010, às 10 horas, para

apreciação dos pareceres dos Projetos de Lei nºs 4.070/2009 e 4.144/2010,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Antônio Júlio, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Neider

Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.892/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.892/2009

acrescenta dispositivo à Lei nº 12.227, de 2/7/96, que cria o Fundo Estadual de

Assistência Social e disciplina a aplicação de recursos previstos em programas e

fundos destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria e a fome.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento objetiva acrescentar dispositivo à Lei nº 12.227, de

2/7/96, de forma a estabelecer que os recursos alocados em programas e fundos

destinados a combater a desigualdade de renda e a assistir populações pobres serão

aplicados prioritariamente em Municípios e regiões do Estado com Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH – de até 0,5.

O IDH, criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

– em 1990, visa medir o desenvolvimento humano de países e regiões, com base em

três dimensões humanas básicas e universais: acesso ao conhecimento (dimensão

educação), direito a uma vida longa e saudável (dimensão longevidade) e direito a um
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padrão de vida decente (dimensão renda). Cada dimensão do IDH é composta por

indicadores específicos: a dimensão renda é medida pelo Produto Interno Bruto – PIB

– “per capita”; a dimensão saúde, pela esperança de vida ao nascer; a dimensão

educação, por sua vez, é medida com base em dois indicadores: taxa de

alfabetização da população com 15 anos ou mais e taxa bruta de matrícula nos níveis

de ensino fundamental, médio e superior. Trata-se de um índice sintético, calculado

com base na média simples dos indicadores de cada dimensão, variando de 0 a 1,

onde 0 corresponde a nenhum desenvolvimento e 1 ao máximo de desenvolvimento.

Desse modo, o IDH focaliza a atenção no desempenho para metas de

desenvolvimento que vão além do mero incremento de renda, sendo útil às grandes

comparações.

A fim de permitir que o IDH capte a evolução do desenvolvimento humano dos

Municípios, o Brasil promoveu, em parceria com o PNUD, o Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada e a Fundação João Pinheiro, uma adaptação dos indicadores do

IDH, formando o IDH dos Municípios – IDHM –, tendo como base os censos

demográficos, sendo, por isso, medido a cada 10 anos. O IDHM mantém fidelidade

aos princípios do IDH e permite comparabilidade espacial e temporal da evolução do

desenvolvimento humano em todos os Municípios do País.

Os dados disponíveis para o Estado mostram que, desde 2000, não há Município

mineiro com IDH inferior a 0,5. Em 2000, 82,6% dos Municípios apresentavam IDH

entre 0,65 e 0,799, 12% apresentavam IDH entre 0,5 e 0,649, e o restante dos

Municípios do Estado apresentavam IDH igual ou superior a 0,8. Tal constatação, por

si, justificaria a rejeição da proposição em análise. No entanto, a desagregação dos

dados nos permite verificar maiores disparidades. Por exemplo, quanto à dimensão

renda, considerada isoladamente, 43 Municípios mineiros ainda apresentam IDH

inferior a 0,5. As disparidades internas podem, portanto, justificar o direcionamento de

investimentos em políticas públicas para regiões ou Municípios com menor IDH.

Cumpre-nos esclarecer que o financiamento da política de assistência social é

regulado pelas diretrizes expressas na Política Nacional de Assistência Social e pelas

regras dispostas na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência

Social – NOB-Suas –, aprovada em 2005. Essas normativas reforçam o papel das
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instâncias de pactuação dos gestores e de deliberação dos conselhos na definição e

aprovação dos critérios de partilha dos recursos estaduais alocados nos fundos de

assistência social. Esses critérios deverão ser pautados por diagnósticos e

indicadores socioterritoriais locais e regionais capazes de captar as demandas

específicas dos Municípios, bem como por elementos de correção de desigualdades.

Nesse processo, buscam-se combinar diferentes indicadores, como porte

populacional do Município, proporção de população vulnerável, além do cruzamento

de indicadores socioterritoriais e de cobertura de serviços.

Ao regular a partilha dos recursos da assistência social, pretende-se garantir a

implantação do Suas em todos os Municípios, levando-se em conta as

especificidades regionais. Com vistas a oferecer elementos para captar essas

especificidades, os indicadores expressos na NOB-Suas se valem de uma gama de

fontes de informação, entre elas o censo demográfico do IBGE e o próprio IDH.

Assim, ainda que frágil para, sozinho, captar as demandas específicas da

assistência social, o IDH sintetiza um conjunto de informações que permitem apontar

problemas e carências básicas de um determinado Município ou região, sendo útil

como indicador complementar em um processo de seleção de comunidades a serem

privilegiadas em programas sociais.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a existência

da Lei nº 12.262, de 23/7/96, cujo art. 13, VIII, prevê como atribuição do Conselho

Estadual de Assistência Social – Ceas – aprovar critérios de transferência de

recursos para os fundos municipais de assistência social, com a observância de

alguns indicadores expressos no texto do dispositivo, entendeu que seria mais

adequado incluir o IDH como um desses indicadores, o que levou essa Comissão a

apresentar o Substitutivo nº 1.

Abstendo-nos de tratar de questões jurídicas, as quais, por definição, foram

suficientemente abordadas no parecer da Comissão de Constituição e Justiça,

consideramos pertinente a alteração proposta no Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.892/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Cecília Ferramenta - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.070/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 465, de 2/12/2009, o projeto de lei em epígrafe “altera o art. 30 da Lei

nº 17.600, de 1º de julho de 2008, que disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio

por Produtividade no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 11/12/2009, foi o projeto de lei distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I,

“a” e “b”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de

mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em exame propõe a alteração da Lei nº 17.600, de 2008, que, entre

outras disposições, disciplina o pagamento do Prêmio por Produtividade dos

servidores do Poder Executivo.

A alteração proposta incide sobre o art. 30 da referida lei e objetiva permitir que o

valor do citado prêmio, a ser percebido pelo servidor público com recursos

provenientes da Receita Corrente Líquida do Estado, seja de até duas vezes o valor

da última remuneração do servidor percebida no período de referência de que trata a

lei. Nos termos da legislação vigente, o valor máximo do Prêmio por Produtividade a

ser pago a tais servidores é o da última remuneração por eles percebida, excluídos os

eventuais e os atrasados.

Trata-se, pois, de uma proposta que visa à valorização do servidor, por meio da

concessão de um aumento do valor de um prêmio que depende do esforço por ele
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empreendido em termos de produtividade. A medida constitui, sem dúvida, um

estímulo positivo para o servidor, principalmente tendo em vista o fato de que o

Prêmio por Produtividade não é uma gratificação fixa, e a sua concessão depende do

atendimento de determinados requisitos: que seja obtido resultado satisfatório na

Avaliação de Desempenho Institucional; que o órgão ou entidade em que o servidor

esteja lotado seja signatário do Acordo de Resultados; que seja realizada Avaliação

de Desempenho Individual do servidor, além de outros requisitos, especificados na

lei.

É importante ressaltar que o Prêmio por Produtividade pode ser pago aos

servidores detentores de cargos quer de provimento efetivo, quer de provimento em

comissão. Destaque-se que o prêmio pode ser pago também com base na ampliação

real de receitas; todavia, o projeto em questão altera somente dispositivos referentes

ao pagamento do prêmio com base na Receita Corrente Líquida.

Consideramos meritória a proposta, que atende, de forma especial, ao princípio

constitucional da eficiência e propõe a valorização do servidor, aliando o seu

desempenho ao do órgão ou entidade em que está ele lotado.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.070/2009.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Ivair

Nogueira - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.142/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a Lei Delegada nº

126, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a

Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública

opinou pela aprovação do projeto com a emenda apresentada pela comissão anterior.
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Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos

regimentais.

O projeto tramita em regime de urgência, atendendo à solicitação do Governador do

Estado contida na Mensagem nº 477, de 6/2/2010, encaminhada a esta Casa.

Fundamentação

A proposição em tela propõe a criação do Núcleo Gestor da Cidade Administrativa

na estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag –, ao qual estarão subordinadas a Coordenadoria de Inovação e Otimização e

a Coordenadoria de Operação, também criadas no projeto. O objetivo da criação de

tal estrutura é garantir uma gestão eficaz e eficiente da Cidade Administrativa do

Governo do Estado, nova sede administrativa do governo.

Para viabilizar o funcionamento dessa nova estrutura orgânica, o projeto propõe a

criação do cargo de provimento em comissão de Gestor da Cidade Administrativa, de

84 unidades de DAD-unitário, que passam a compor os quadros do Grupo de Direção

e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo, e de 46 unidades de

Gratificação Temporária Estratégica – GTE-unitário –, de que tratam a Lei Delegada

nº 174, de 26/1/2007, todos destinados à Seplag. Nos termos do relatório anexo ao

projeto, essas mudanças representarão a criação de 14 cargos em comissão e de 14

GTEs.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional, não

encontrou nenhum óbice à tramitação da matéria. Não obstante, apresentou a

Emenda nº 1, que aperfeiçoa o projeto juridicamente e quanto à técnica legislativa.

Por seu lado, a Comissão de Administração Pública destacou a importância e a

necessidade de criar uma estrutura para gerenciar a Cidade Administrativa, o que

contribuirá para a eficiência da prestação do serviço público.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, ressaltamos que, se aprovado, o projeto

de lei em comento acarretará aumento de despesa com pessoal. Nesse aspecto, é

importante observar a preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-se a estrita

obediência aos limites previstos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF. O seu art. 17 determina que os atos que criarem ou

aumentarem despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas de
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pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro

no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a

origem dos recursos para seu custeio.

Nesse mister, de acordo com informações enviadas pela Seplag, o projeto trará um

acréscimo anual na folha de pagamento do Estado de cerca de R$945.333,33. Para o

cargo de Gestor da Cidade Administrativa, está proposta uma remuneração mensal

de R$9.000,00. Para cada um dos 10 cargos em comissão DAD-6, a remuneração

mensal será de R$3.750,00, incluída a GTE. E, para cada um dos 4 cargos em

comissão DAD-8, a remuneração mensal proposta é de R$6.100,00, também incluída

a GTE.

Finalmente, vale ressaltar que o aumento de despesas com pessoal oriundo do

projeto não comprometerá o limite de 49% da Receita Corrente Líquida a que deve

obedecer o Poder Executivo para as despesas com pessoal (conforme art. 20 da

LRF). De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal elaborado pela Contadoria Geral

do Estado

(http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/ano2009/), em

dezembro de 2009, as despesas com pessoal do Estado correspondiam a 46,16% da

Receita Corrente Líquida, percentual que se encontra abaixo, inclusive, do limite

prudencial de 46,55% estabelecido pela LRF.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.142/2010

com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Zé Maia, relator - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.142/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 495, de 20/1/2010, o Projeto de Lei nº 4.142/2010 “altera a Lei

Delegada nº 126, de 25 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica
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básica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e dá outras providências”.

O projeto tramita em regime de urgência, atendendo a solicitação do Governador do

Estado, aprovada pela Presidência em despacho publicado no “Diário do Legislativo”

de 6/2/2010.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria e concluiu pela sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão analisar o projeto de lei quanto aos seus aspectos de mérito,

nos termos do art. 102, I, “a”, e “c”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

A análise do projeto será feita em reunião conjunta com a Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende criar uma estrutura administrativa para

gerenciar a Cidade Administrativa construída pelo Governo do Estado para ser a sua

nova sede administrativa. Propõe-se, assim, a criação do Núcleo Gestor da Cidade

Administrativa na estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão - Seplag -, ao qual estarão subordinadas a Coordenadoria de Inovação e

Otimização e a Coordenadoria de Operação, também criadas no projeto.

Para viabilizar o funcionamento desta nova estrutura orgânica, o projeto propõe a

criação de 14 cargos de provimento em comissão, por meio da criação de 84

unidades de DAD-unitário, e de 14 Gratificações Temporárias Estratégicas - GTEs -,

por meio da criação de 46 unidades de GTE - unitário, nos termos da Lei Delegada nº

174, de 26/1/2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do

Quadro Geral de cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas da

administração direta do Poder Executivo, e dá outras providências.

É importante ressaltar que, a Lei Delegada nº 174, de 2007, mudou toda a estrutura

dos cargos de provimento em comissão do Poder Executivo, de modo que a sigla

“DAD” se refere aos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração Direta do Poder Executivo, que constam num Quadro Geral previsto no

Anexo I da referida lei delegada. Os cargos são graduados em 10 níveis,

correspondendo a cada nível um valor em DAD-unitário. Desta forma, podem-se criar

cargos com DAD-1 a DAD-10, tendo cada cargo uma remuneração específica de
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acordo com o seu nível de DAD-unitário.

Já a GTE é uma gratificação destinada a servidor investido em cargo de provimento

em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta, com

jornada de trabalho semanal de 40 horas, para desempenhar função estratégica em

áreas consideradas de elevada complexidade ou com relevante contribuição para a

Agenda do Governo constante do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -,

conforme diretrizes estabelecidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI. Tal gratificação está prevista no art. 14 da mencionada lei delegada e os seus

níveis e valores constantes em seu Anexo III.

O projeto, como já foi ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça, veio

acompanhado do relatório de impacto financeiro-orçamentário exigido pela Lei de

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 -,

cumprindo, assim, este requisito legal, será, em momento oportuno, analisado pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Quanto à conveniência da matéria, destacamos a importância e a necessidade de

se criar uma estrutura para gerenciar a Cidade Administrativa, o que contribuirá para

a eficiência da prestação do serviço público.

Quanto à Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, que

dá nova redação ao art. 3º do projeto, no que se refere à sistemática remuneratória e

aos direitos do Gestor da Cidade Administrativa, entendemos que o texto proposto é

mais adequado e aperfeiçoa o projeto juridicamente e quanto à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.142/2010

com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Ana

Maria Resende - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.144/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.144/2010 altera a Lei nº
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11.406, de 28/1/94, e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade da matéria com a Emenda nº 1, que apresentou.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo visa a alterar dispositivos legais que disciplinam a

empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. – MGS.

Essa empresa pública tem por escopo a prestação de serviços técnicos,

administrativos e gerais à administração pública estadual direta e indireta. O projeto

de lei apresentado pretende alterar o art. 126 da Lei nº 11.406, de 28/1/94, para

ampliar o campo de atuação da empresa, que poderá passar a prestar serviços

também aos Municípios e a entidades públicas municipais.

O art. 1º da proposição trata da vinculação da MGS à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag –, visando a adequar o disposto no art. 126 da Lei

nº 11.406, de 1994, ao previsto no art. 4º, II, “c”, da Lei Delegada nº 126, de

25/1/2007, e no art. 28, X, “c”, da Lei Delegada nº 112, de 25/1/2007, que já tratam da

vinculação da empresa a essa Pasta.

No seu art. 2º, o projeto autoriza a MGS a exigir garantia idônea e a emitir fatura e

duplicata de prestação de serviços.

Conforme demonstrado pela Comissão de Constituição e Justiça, as empresas

públicas ou sociedades de economia mista do Estado, bem como suas subsidiárias

que explorem atividade econômica de prestação de serviços, por força do art. 173 da

Constituição da República, sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas

privadas, inclusive quanto aos direitos e às obrigações civis, comerciais, trabalhistas

e tributárias. Assim, a MGS, no exercício das suas atividades, deve observar as

mesmas normas aplicáveis às empresas privadas relativamente às suas obrigações

civis e comerciais, razão pela qual não é possível a edição de lei estadual criando

distinção para essa empresa pública. Por isso, foi apresentada ao projeto a Emenda

nº 1, que visa a retificar a impropriedade, à qual aderimos.

A MGS tem mais de 50 anos de experiência no mercado e condições para bem

desempenhar as suas funções. A proposição apresentada, ao ampliar o seu campo
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de atuação, tornará possível a prestação de serviços também aos Municípios e a

entidades públicas municipais. Dessa forma, os Municípios que desejarem poderão

valer-se dos serviços prestados pela empresa estadual. Concordamos com o mérito

da proposta, já que ela está em sintonia com o princípio da eficiência prescrito na

Constituição da República, e observa a autonomia política dos Municípios.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.144/2010 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Lafayette de Andrada -

Neider Moreira - Ivair Nogueira - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.542/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 3.542/2009 reconhece o

relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das

unidades da maçonaria localizadas em Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno na forma apresentada, retorna agora a proposição a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.542/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social de suas obras e a utilidade pública das unidades da

maçonaria localizadas em Minas Gerais, assim como as associações constituídas por

seus membros, que se dedicam à assistência dos desvalidos.

É importante salientar que a declaração de utilidade pública de cada unidade

autônoma da maçonaria, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei

específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998.

No que se refere à competência normativa, o reconhecimento de entidade privada

não constitui assunto reservado à União ou ao Município, podendo ser objeto de

disciplina jurídica por parte do Estado membro.
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Criada como instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista, com o

objetivo de defender a verdade, a moral e a prática das virtudes, a maçonaria sempre

esteve presente nos principais momentos da história brasileira. No período que

antecedeu nossa Independência, assumiu uma posição avançada, representando um

importante centro de atividade política, para difusão dos ideais do liberalismo

anticolonialista, razão pela qual teve grande influência no processo de formação do

Estado brasileiro. A instituição, sempre valorizou o ensino e o conhecimento como

formador da personalidade e do caráter.

Além do mais, possui um importante trabalho filantrópico, dedicado ao bem-estar

humano, sem distinção de nacionalidade, sexo, religião ou raça. Para tanto, congrega

cidadãos dispostos a trabalhar pela organização da sociedade e pelo seu bem-estar,

desde que honestos e comprometidos com os seus ideais.

Assim sendo, ratificamos o entendimento desta Comissão de que é meritório o

projeto de lei em análise, pois reconhece a relevância social das atividades

desenvolvidas pela maçonaria no âmbito de Minas Gerais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.542/2009 no

2º turno.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Cecília Ferramenta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.982 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.982/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

dá denominação de Rodovia Vereador Eduardo Luiz de Siqueira ao trecho da

Rodovia MG-347 que menciona, foi aprovado em turno único, na forma do

Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.982/2008

Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Conceição das

Pedras ao Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Rodovia Vereador Eduardo Luiz de Siqueira o trecho de

rodovia que liga o Município de Conceição das Pedras ao Município de Pedralva.

Parágrafo único – O trecho a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.470 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.470/2008, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá

denominação de Cirilo Pereira da Fonseca à estrada que liga o Município de Campo

Azul ao entroncamento da Rodovia MG-202, em Ubaí, 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° 2.470/2008

Dá denominação à rodovia que liga o Município de Campo Azul ao entroncamento

com a Rodovia MG-202, em Ubaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Cirilo Pereira da Fonseca  a rodovia que liga o Município

de Campo Azul ao entroncamento com a Rodovia MG-202, em Ubaí.

Parágrafo único - A rodovia a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da
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Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.471 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.471/2008, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá

denominação de Geraldo Rodrigues Gomes à estrada que liga o Município de Pai

Pedro ao entroncamento da MGC-122, 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° 2.471/2008

Dá denominação à rodovia que liga o Município de Pai Pedro ao entroncamento

com a MGC-122.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Geraldo Rodrigues Gomes a  rodovia que liga o Município

de Pai Pedro ao entrocamento com a MGC-122.

Parágrafo único – A rodovia a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.472 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.472/2008, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá

denominação de Evaristo Bispo de Sá à rodovia que liga o Município de Padre
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Carvalho ao entroncamento da BR-251, 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° 2.472/2008

Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Padre Carvalho ao

entroncamento com a BR-251.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Evaristo Bispo de Sá o tr echo de rodovia que liga o

Município de Padre Carvalho ao entroncamento com a BR-251.

Parágrafo único – O trecho a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.476 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.476/2008, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de José Alves de Sousa à estrada que liga o Município de Miravânia ao

de Cônego Marinho, 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° 2.476/2008

Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Miravânia ao
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Município de Cônego Marinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado José Alves de Sousa o tre cho de rodovia que liga o

Município de Miravânia ao Município de Cônego Marinho.

Parágrafo único – O trecho a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.477 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.477/2008, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá

denominação de Modesto Costa Araújo à rodovia que liga o Município de Novorizonte

ao entroncamento com a MG-404, 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° 2.477/2008

Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Novorizonte ao

entroncamento com a MG-404.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Modesto Costa Araújo o tr echo de rodovia que liga o

Município de Novorizonte ao entroncamento com a MG-404.

Parágrafo único – O trecho a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.981 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.981/2009, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de Octávio Eulálio da Silva à rodovia que liga o Município de Coração

de Jesus ao Município de São João do Pacuí, 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° 2.981/2009

Dá denominação à rodovia que liga o Município de Coração de Jesus ao Município

de São João do Pacuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Octávio Eulálio da Silva a rodovia que liga o Município de

Coração de Jesus ao Município de São João do Pacuí.

Parágrafo único – A rodovia a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.607 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.607/2009, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de Sebastião Gomes Rocha à rodovia que liga Icaraí de Minas ao

entroncamento com a MG-402, 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
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.607/2009

Dá denominação à rodovia que liga Icaraí de Minas ao entroncamento com a MG-

402.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Sebastião Gomes Rocha a r odovia que liga Icaraí de

Minas ao entroncamento com a MG-402.

Parágrafo único - A rodovia a que se refere o “caput” faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.629 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.629/2009, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública o Lions Clube Montes Claros Sertanejo, com sede no Município

de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.629/2009

Declara de utilidade pública o Lions Clube Montes Claros Sertanejo, com sede no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lio ns Clube Montes Claros Sertanejo,

com sede no Município de Montes Claros.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.907 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.907/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Sion – ACBS –, com

sede no Município de Governador Valadares, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.907/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Sion de

Governador Valadares – ACBS –, com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro

Sion de Governador Valadares – ACBS –, com sede no Município de Governador

Valadares.

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

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.908 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.908/2009, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública o Instituto de Cegos do Brasil Central - ICBC -, com sede no

Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.908/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Cegos do Brasil Central - ICBC -, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Cegos do Brasil Central -

ICBC -, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.910 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.910/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Amigos de São Judas Tadeu - Ajuta -, com sede no

Município de Pará de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.910/2009

Declara de utilidade pública a Associação Amigos de São Judas Tadeu - Ajuta -,

com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Amigos de São Judas

Tadeu - Ajuta -, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.914 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.914/2009, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Plazil, com sede

no Município de São Romão, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.914/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais do Plazil,

com sede no Município de São Romão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pequenos Produtores

Rurais do Plazil, com sede no Município de São Romão.

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

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.924 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.924/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Casa de Guadalupe, com sede no

Município de Itajubá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.924/2009

Declara de utilidade pública a Associação Casa de Guadalupe, com sede no
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Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa de Guadalupe, com

sede no Município de Itajubá.

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

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 24/2/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Fernando Ferreira

da Silva, Vereador à Câmara Municipal de Pedrinópolis, ocorrido em 9/2/2010, nesse

Município. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Hely Tarqüínio notificando o falecimento do Sr. José Maria do Amaral,

ocorrido em 15/2/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE FEVEREIRO DE 2010

ATAS

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/2/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 478 a 480/2010 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 4.255 a 4.257/2010, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.258 a

4.277/2010 - Requerimentos nºs 5.479 a 5.501/2010 - Requerimento do Deputado

Lafayette de Andrada - Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte,

do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Cultura e do Deputado Duarte Bechir -

Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Délio Malheiros,

Padre João, Doutor Viana, Sargento Rodrigues e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Decisão da Presidência -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; deferimento -

Requerimento do Deputado Célio Moreira; deferimento; discurso do Deputado Duarte

Bechir - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado

André Quintão - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Inácio Franco - Irani Barbosa - João

Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Neider Moreira - Padre João -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago
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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 Carlin Moura, 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 478/2010*

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar

à apreciação dessa egrégia Assembleia projeto de lei que dispõe sobre a publicação

de matéria de interesse dos Poderes do Estado no Órgão Oficial.

A questão sobre que versa a presente iniciativa está atualmente disciplinada pela

Lei nº 10.468, de 5 de abril de 1991, que se pretende revogar, e a qual recomenda

que as despesas de publicação referidas sejam consolidadas mensalmente em fatura

global, emitida pela Imprensa Oficial, e encaminhada à Secretaria de Estado de

Fazenda, para controle do processo de alocação sob a ótica orçamentária. Ocorre

que a lógica do Orçamento Programa constante das Leis Orçamentárias Anuais

recomenda a descentralização da execução orçamentária das despesas. Nessa linha,

o objetivo da presente iniciativa é que a Imprensa Oficial passe a divulgar

quadrimestralmente o montante individualizado das despesas geradas em cada órgão

e entidade integrante do orçamento fiscal do Estado, abrangendo os três Poderes.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo, certo de que a relevância e oportunidade do

assunto irão receber especial e prioritária atenção por parte desse Parlamento.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.255/2010

Dispõe sobre a publicação de matéria de interesse dos Poderes do Estado no

Órgão Oficial.

Art. 1º - Os atos oficiais e o noticiário de interesse dos Poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário são publicados no “Minas Gerais”, diário oficial dos Poderes

do Estado, editado pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - As dotações orçamentárias à conta das quais correrão as despesas

geradas em decorrência do disposto no art. 1º serão consignadas no orçamento da

Imprensa Oficial do Estado e terão como fonte de financiamento recursos ordinários

livres do Tesouro.

Art. 3º - A Imprensa Oficial divulgará, quadrimestralmente, o montante

individualizado das despesas geradas em cada órgão e entidade integrante do

orçamento fiscal do Estado, com indicação pormenorizada dos serviços prestados,

objeto desta lei.

Parágrafo único - As despesas incorridas pela Imprensa Oficial, relativas aos

órgãos e entidades estaduais cujas funções orçamentárias estejam associadas ao

cumprimento de índices e limites de gastos constitucionais ou vinculados a fins

específicos definidos em lei, deverão integrar o cômputo das respectivas bases de

cálculo a que estiverem inclusas.

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

Art. 5º - Fica revogada a Lei nº 10.468, de 5 de abril de 1991.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 479/2010*

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2010.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera os arts. 25 e 30 da Lei nº 14.939, de

29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito

da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus e dá outras providências.

O projeto objetiva aperfeiçoar o sistema de cobrança das custas finais devidas ao

Estado nos processos judiciais e, ao mesmo tempo, por oportuno, adaptar aqueles

dispositivos ao novo art. 475-J introduzido pela Lei Federal nº 11.232, de 22 de

dezembro de 2005, ao Código de Processo Civil. Com tal adaptação, o prazo para

pagamento das custas finais devidas nos processos judiciais, antes de seu

arquivamento definitivo, que é dez dias, e a multa prevista por sua inadimplência,

após aquele prazo, atualmente graduada até o máximo de cinquenta por cento,

passarão a ser, respectivamente, de quinze dias e de dez por cento.

Por entender relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos Conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e do

Advogado-Geral do Estado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos Conjunta SEF/AGE nº 1/2010

Em 15 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência Projeto de lei que altera

a Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre as custas devidas ao

Estado no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus.

O Estado de Minas Gerais tem, em seu favor, milhares de Certidões de custas

finais não recolhidas, emitidas pelas diversas Comarcas do Estado, que na sua

maioria retratam créditos da Fazenda Pública de pequeno valor, inferiores a

R$500,00 (quinhentos reais) cuja cobrança pelos métodos tradicionais traria prejuízos

ao Estado, haja vista os estudos já realizados do custo de uma execução fiscal.

Cabe lembrar a falta de informações básicas dessas Certidões, como qualificação e
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endereço completo dos devedores, informações essas imprescindíveis ao

ajuizamento e a efetiva cobrança dos valores, o que impede sua cobrança.

Do quadro esboçado, depreende-se que o sistema de cobrança atual comporta

aperfeiçoamentos. Com efeito, os procedimentos adotados atualmente não

contribuem para o recebimento dos valores devidos ao Tesouro do Estado. Neste

contexto, é necessário inovar. A inovação pretendida deve melhorar a relação entre

os Poderes Judiciário e Executivo.

É conveniente para o Estado criar um novo e eficaz sistema de cobrança das

custas judiciais, bem como resolver o destino de milhares de certidões existentes nos

escaninhos da Advocacia-Geral do Estado e do Tribunal de Justiça, cuja cobrança ou

é impossível, à míngua de dados básicos indispensáveis, ou é inconveniente em face

dos baixos valores. Daí a nossa proposta de remissão das certidões e valores

devidos até 31/12/2009.

A inovação almejada deve, enfim, reduzir o estoque e o uso do papel da Certidão,

ao determinar que a Certidão de Não Pagamento de Custas e demais Despesas

Processuais Finais será encaminhada pelo Tribunal de Justiça à Advocacia-Geral do

Estado por meio eletrônico com assinatura digital instituída pela Medida Provisória nº

2.200-2/2001.

São estas, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, as razões que nos levam

a submeter ao elevado crivo de Vossa Excelência o anexo Projeto de lei.

Respeitosamente,

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda - Alberto Guimarães

Andrade, Advogado-Geral Adjunto do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.256/2010

Altera a Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre as custas

devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus e dá

outras providências.

Art. 1º - A Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 25 - Na falta de pagamento de custas, Taxa Judiciária ou sua complementação

e outros valores devidos ao Estado, ou seu pagamento a menor ou intempestivo, se a
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quantia devida não for paga na forma e prazo do art. 30, o montante apurado será

acrescido de multa no percentual de dez por cento sobre o total não recolhido.

Parágrafo único - Na hipótese de fiscalização efetuada pela Secretaria de Estado

de Fazenda, independentemente da fase de tramitação processual, será aplicado o

disposto no art. 112 e no art. 112-A, se for o caso, ambos da Lei nº 6.763, de 26

dezembro de 1975, desde que não encaminhada regularmente a certidão de que trata

o art. 30.

(...)

Art. 30 - Findo o processo, apurada falta de recolhimento de custas, Taxa Judiciária

ou sua complementação, penalidade e outras despesas processuais devidas ao

Estado, se a parte responsável, regularmente intimada, não as pagar no prazo de

quinze dias, o escrivão ou o secretário, certificando nos autos a ocorrência, expedirá

Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais - CNPDP, fazendo constar,

além dos valores devidos, a data do cálculo, o número do processo, o nome, a

qualificação, a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ e o endereço completo do devedor, para

encaminhamento à autoridade a que se refere o § 1º.

§ 1º - Recebida pela autoridade competente do Poder Judiciário, a CNPDP será

encaminhada à Advocacia-Geral do Estado por meio eletrônico com a assinatura

digital instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, para

imediata inscrição em dívida ativa e, observadas as formalidades regulamentares,

posterior registro do débito no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à

Administração Pública do Estado de Minas Gerais - Cadin-MG.

§ 2º - A cobrança judicial dos valores constantes da CNPDP será realizada nas

condições e valores mínimos previstos em regulamento.

(...)

Art. 2º - Fica extinto o crédito da Fazenda Pública decorrente de custas e demais

valores apurados em qualquer processo judicial previsto na Lei nº 14.939, de 2003,

formalizado ou não, devido ou apurado até 31 de dezembro de 2009.

Parágrafo único - O disposto no “caput” não autoriza a restituição nem a

compensação de importância já recolhida.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2010.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 480/2010*

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, cumpre-me

encaminhar à consideração dessa egrégia Assembleia projeto de lei que modifica

dispositivos da Lei Delegada nº 123, de 25 de janeiro de 2007.

A iniciativa diz respeito a que, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, seja

criada a Corregedoria, encarregada de orientar, apurar e promover a correição

disciplinar sobre seus servidores, mediante instauração de sindicância e processo

administrativo disciplinar. A competência da Secretaria para tal já estava prevista na

Lei Delegada nº 123, de 2007, e a criação da Corregedoria vem agora viabilizar a

respectiva operacionalização.

Cabe ressaltar, ainda, que a inovação não causará impacto sobre as despesas com

a folha de pagamento, enquanto sua oportunidade e relevância são inquestionáveis.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.257/2010

Altera a Lei Delegada nº 123, de 25 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a

estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 1º - O inciso XIV do art. 2º da Lei Delegada nº 123, de 25 de janeiro de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

XIV - exercer a orientação, a apuração e a correição disciplinar sobre seus

servidores, mediante a promoção regular de ações preventivas e a instauração de

sindicância e processo administrativo disciplinar, bem como zelar por suas unidades
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administrativas e pelo patrimônio.”

Art. 2º - Fica acrescentado o seguinte inciso XI ao art. 3º da Lei Delegada nº 123,

de 2007:

“Art. 3º - (...)

XI - Corregedoria.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.258/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amizade Pro-Funda, 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 Amizade Pro-

Funda, com sede no Município de Peçanha.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Sebastião Costa

Justificação: A Associação Comunitária Amizade Pro-Funda é uma sociedade civil,

de caráter filantrópico, comprometida com a integração dos moradores da

comunidade de Funda, no Município de Peçanha.

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de

associados. Segundo o art. 28, as atividades de seus Diretores, Conselheiros e

associados são inteiramente gratuitas, vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Peçanha, com o nº
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517 do Livro A 09, em 23/5/2005, a entidade está em funcionamento desde essa

data, cumprindo suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento da utilidade pública de entidades, espera-se a aprovação dos nobres

pares a esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.259/2010

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo Bela Vista, com sede no

Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo Bela Vista,

com sede no Município de Curvelo.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Doutor Viana

Justificação: O Rotary Club de Curvelo Bela Vista, com sede no Município de

Curvelo e constituído em 30/4/2001, é entidade civil sem fins lucrativos.

A associação tem por objetivos, entre outros, estimular a prática do ideal de servir,

como base de todo empreendimento digno; desenvolver o espírito de

companheirismo e promover a melhoria da comunidade por meio da conduta

exemplar de cada um na vida pública e privada.

- 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 4.260/2010

Declara de utilidade pública a Ata Cidadania, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ata Cidadania, com sede no Município
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de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Doutor Viana

Justificação: A Ata Cidadania, com sede no Município de Belo Horizonte, é pessoa

jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, constituída em

21/2/2005, com duração indeterminada.

A entidade tem por finalidades desenvolver gratuitamente, ações com o propósito

de promover a expansão, a reinserção e a socialização produtiva, bem como resgatar

a cidadania das pessoas com sofrimento mental, construindo sua autonomia

produtiva, ampliando seus laços sociais por via do trabalho e da comercialização de

produtos; discutindo politicamente temas relevantes à sua vinculação social e à

defesa de seus direitos, entre outros objetivos.

- 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 4.261/2010

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Vida, com sede no Município de

Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Vida, com sede no

Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Delvito Alves

Justificação: Esta iniciativa visa declarar de utilidade pública Associação Pró-Vida,

com sede no Município de Unaí, constituída em 8/11/2007, que tem por finalidade,

entre tantas outras de cunho social e gratuitos, referenciadas no art. 2º de seu

estatuto, a promoção da cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e

artístico; a promoção da assistência social, da educação, saúde.

A Associação Pró-Vida, nesses quase três anos de funcionamento, apesar de todas
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as dificuldades, vem cumprindo suas finalidades estatutárias, mesmo sem contar com

o apoio efetivo do poder público. Cumpre sublinhar que a área de atuação da

entidade, conforme se depreende de seu estatuto, é o Município de Unaí, incluindo-se

seus Distritos, povoados e zona rural, ainda carentes de infraestrutura básica, de

escola, postos de saúde, quadras de esporte e áreas de recreação e lazer.

Em face dos argumentos ora lançados é que pedimos apoio aos nobres pares desta

Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei, a qual julgamos de suma

relevância para nosso Município.

- 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 4.262/2010

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Palmeirinha Nova, com sede

no Povoado de Palmeirinha Nova, no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário de Palmeirinha

Nova, com sede no Povoado de Palmeirinha Nova, no Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Delvito Alves

Justificação: Este projeto visa a declarar de utilidade pública o Centro Comunitário

de Palmeirinha Nova, com sede no Povoado de Palmeirinha Nova, no Município de

Unaí, constituído em 20/4/2007, tendo por finalidade, entre tantas outras

referenciadas no art. 2º de seu estatuto, proteger a saúde da família, a maternidade,

a infância e a velhice; fortalecer, promover e integrar os associados, despertando

neles o desejo da ação coletiva, bem como a prestação de serviços comunitários;

desenvolver a agropecuária, a agroindústria e atividades culturais, esportivas,

recreativas, assistenciais e educativas.

O Centro Comunitário Palmeirinha Nova, nestes quase três anos de funcionamento,

apesar de todas as dificuldades, vem cumprindo as suas finalidades estatutárias,

mesmo sem contar com o apoio efetivo do poder público.
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Cumpre sublinhar que a área de atuação da entidade, conforme se depreende de

seu estatuto, é o Povoado Palmeirinha Nova, situado na zona rural da cidade de

Unaí, ainda carente de infraestrutura básica, nomeadamente pavimentação asfáltica,

além de equipamentos públicos como escola, postos de saúde, quadras de esporte

ou áreas de recreação e lazer.

Em face dos argumentos ora lançados, e por julgarmos o referido Centro

Comunitário de suma relevância para o Município, pedimos 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 4.263/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região do Salobro, 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 do Salobro, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região do Salobro,

fundada em 24/8/90, é uma entidade civil, de fins sociais, sem fins lucrativos, que tem

por finalidade, entre outras: promover atividades de assistência médica, odontológica,

recreativa e educacional; promover a integração dos produtores na produção, compra

de insumos, beneficiamento ou fomento técnico e econômico das explorações

agropecuárias e outras atividades afins; divulgar e incentivar a cultura e o esporte;

combater a fome e a pobreza através da implantação de projetos produtivos.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.264/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Amigos

de Riacho do Meio, com sede no Município de Brasília de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais Amigos de Riacho do Meio, com sede no Município de Brasília de Minas.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Amigos de Riacho do

Meio é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade, entre outras:

fomentar e racionalizar a horticultura; melhorar as condições de vida de seus

associados; promover o beneficiamento ou a industrialização da produção e

assessorar ou representar os associados na comercialização de produtos e insumos.

Em face do exposto, apresento 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 4.265/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Riachão II, 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 do Riachão II, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região do Riachão

II, fundada em 16/10/98, é uma entidade civil, de fins sociais, sem fins lucrativos, que

tem por finalidade, entre outras: desenvolver atividades de assistência social, técnica

educacional, esportiva e cultural, através do incentivo e criação de centros esportivos
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e cultural na comunidade; desenvolver atividades de proteção da saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice, através de programas de saúde; realizar ações

de combate à fome e à pobreza; desenvolver habilidades e reabilitação dos

moradores portadores de necessidades especiais.

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 4.266/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

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

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lages III - Meio,

fundada em 24/12/2000, é uma entidade civil, de fins sociais, sem fins lucrativos, que

tem por finalidade, entre outras: promover atividades de assistência social, médica,

técnica e recreativa educacional, esportiva, cultural e de proteção ao meio ambiente;

desenvolver programas voltados para a saúde da família, da maternidade, da infância

e da velhice; desenvolver atividades de integração no mercado de trabalho, através

da promoção de cursos profissionalizantes.

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 4.267/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Rede D' Água Barreiro II, com sede no Município de Porteirinha.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Rede D' Água Barreiro II, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Rede D' Água

Barreiro II, fundada em 30/4/95, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por

finalidades, entre outras: promover atividades de orientação técnica e jurídica,

qualificação e treinamento profissional, para atendimento dos associados e de suas

famílias; promover a busca de recursos materiais e humanos na comunidade e fora

dela, para a realização das atividades de interesse comunitário; realizar ações de

combate à fome e à pobreza; contribuir para o aperfeiçoamento humano e

profissional dos cidadãos da comunidade.

Em face do exposto, apresento 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 4.268/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Bom Jesus, 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 Bom Jesus, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Bom

Jesus, fundada em 5/5/96, é uma entidade civil, de fins sociais, sem fins lucrativos,

que tem por finalidade, entre outras: implantar projetos comunitários para a geração

de empregos e de renda familiar; prestar serviços de assistência social aos
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associados e moradores da área de atuação; promover atividades de orientação

técnica e jurídica, qualificação e treinamento profissional.

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 4.269/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de Deficiência de

Curvelo, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Deficiência de Curvelo, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Portadores de Deficiência de Curvelo é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidades, entre outras: promover o

bem-estar e a integração da pessoa portadora de deficiência no Município de Curvelo

e na região; melhorar as condições de vida de seus associados; combater a fome e a

pobreza, através da realização de cursos profissionalizantes e de capacitação, de

acordo com as condições dos portadores de necessidades especiais.

Em face do exposto, apresento 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 4.270/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região da Baixinha Campo de Avião, 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 da Baixinha Campo de Avião, com sede no Município de
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Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região da Baixinha

Campo de Avião, fundada em 26/9/91, é entidade civil sem fins lucrativos, que tem

por finalidades, entre outras, implantar projetos comunitários para a geração de

empregos e de renda familiar; prestar serviços de assistência social aos associados e

moradores da área de atuação; promover atividades de orientação técnica e jurídica,

qualificação e treinamento profissional.

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 4.271/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de

Várzea Comprida, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Trabalhadoras Rurais de Várzea Comprida, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Várzea Comprida,

no Município de Porteirinha, fundada em 22/7/98, é entidade civil sem fins lucrativos,

que tem por finalidade, entre outras: desenvolver atividades de assistência social,

técnica, educacional, esportiva e cultural, por meio do incentivo e da criação de

centros esportivos e culturais na comunidade; desenvolver atividades de proteção à

saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice, por meio de programas de

saúde; realizar ações de combate à fome e à pobreza; desenvolver habilidades e

reabilitação das moradoras portadoras de necessidades especiais.
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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 4.272/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de

Porteirinha, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares de Porteirinha, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares de Porteirinha, fundada em

10/12/2008, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidades, entre

outras: organizar a produção e criar mecanismos necessários para facilitar a

comercialização justa dos bens gerados pela agricultura familiar; promover e apoiar a

organização de bancos comunitários de sementes; colaborar com entidades que

trabalham pelo desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico da região;

aplicar integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na

manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos institucionais.

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 4.273/2010

Declara de utilidade pública a Associação Feminina de Paciência - Mulheres Unidas

para o Desenvolvimento, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Mulheres Unidas para o Desenvolvimento, com sede no Município de Porteirinha.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Feminina de Paciência - Mulheres Unidas para o

Desenvolvimento, fundada em 8/12/96, é uma entidade civil sem fins lucrativos que

tem por finalidade entre outras: promover melhores condições para a integração dos

filiados em todos os aspectos e na vida comunitária, defendendo os seus interesses e

também os da criança carente; propor medidas e atividades que visem aos interesses

dos moradores, dos jovens, das mulheres e das crianças carentes; promover

convênios para a ampliação de creches para filhos dos associados e a integração na

rede escolar do programa de assistência pré-escolar.

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 4.274/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Norte da Vila Serranópolis,

com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Norte da Vila

Serranópolis, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária Norte da Vila Serranópolis, fundada em

2/11/96, é uma entidade civil, de fins sociais, sem fins lucrativos, que tem por

finalidades, entre outras: implantar projetos comunitários para a geração de empregos

e de renda familiar; prestar serviços de assistência social aos associados e

moradores da área de atuação por conta própria ou mediante parcerias; promover

atividades de orientação técnica e jurídica, qualificação e treinamento profissional;

contribuir com o aperfeiçoamento humano e profissional dos cidadãos da
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comunidade.

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 4.275/2010

Declara de utilidade pública o Lar Santa Clara, com sede no Município de Salinas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Santa Clara, com sede no

Município de Salinas.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: O Lar Santa Clara, fundado em 11/1/94 pelo conselho central de

Salinas da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede nesse Município, é uma

sociedade civil sem fins lucrativos. O Lar Santa Clara tem por finalidades manter

estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em

condições de saúde física e mental; proporcionar assistência material, moral,

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

preservação de sua saúde física e mental; prestar assistência gratuita aos

reconhecidamente pobres, de acordo com suas possibilidades e com o estabelecido

na legislação em vigor.

No cumprimento das suas atividades, o Lar Santa Clara observa o princípio da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

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.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.276/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite de Jeceaba -

Asprojece -, com sede no Município de Jeceaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Jeceaba - Asprojece -, com sede no Município de Jeceaba.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação dos Produtores de Leite de Jeceaba - Asprojece -, com

sede nesse Município, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com duração por

tempo indeterminado. Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registro Civil e

Notas de Jeceaba. Tem por finalidade primordial receber o leite dos associados e

outros produtos para o resfriamento e comercialização da produção e promover a

difusão das formas associativas e cooperativistas através de palestras, campanhas

educativas, etc.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.277/2010

Declara de utilidade pública a Associação Renascer, com sede no Município de

Engenheiro Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Renascer, com sede no

Município de Engenheiro Caldas.

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

Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2010.

José Henrique
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Justificação: A Associação Renascer, com sede no Município de Engenheiro

Caldas, encontra-se em contínuo e regular funcionamento há mais de três anos.

A instituição tem por finalidade, entre várias outras, servir a comunidade, por meio

de ação social e educacional, com o propósito de alcançar o desenvolvimento integral

dos indivíduos e a transformação da sociedade, para uma atuação engajada,

responsável e comprometida com os valores éticos e morais.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.479/2010, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao jornal “Estado de Minas” pelo recebimento do Prêmio de

Excelência Gráfica no 31º Concurso Anual da Society for News Design. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 5.480/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas à liberação de uma

viatura para patrulhamento no Município de Nacip Raydan.

Nº 5.481/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da República e ao Ministro da Defesa pedido de providências para criação

e instalação de um Batalhão do Exército ou Companhia Especializada do Exército, no

Município de Governador Valadares. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 5.482/2010, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de

congratuções com a comunidade de Santo Antônio do Jacinto pelo transcurso do 48º

aniversário de emancipação desse Município.

Nº 5.483/2010, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de

congratuções com a comunidade de Varzelândia pelo transcurso do 48º aniversário

de emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos

Municipais.)
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Nº 5.484/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior pelo brilhante

trabalho desenvolvido como Secretário de Defesa Social.

Nº 5.485/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho por sua posse no cargo

de Secretário de Defesa Social. (- Distribuídos à Comissão de Administração

Pública.)

Nº 5.486/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado às Corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Civil pedido de

providências para agilizar a apuração de possíveis falhas nos procedimentos de

recepção de denúncias, bem como de reconhecimento de corpos pelo Instituto

Médico Legal, e, ao final, enviar as conclusões a esta Comissão.

Nº 5.487/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre as

providências tomadas com relação ao atentado ocorrido na cadeia pública de Três

Corações.

Nº 5.488/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre a situação da

equipe destinada ao atendimento policial no Município de Pavão, em vista de notícia

de sua desmobilização. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  5.489/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis da 16ª Delegacia Distrital - Noroeste pela

rápida atuação na solução de conflitos e no atendimento à população de Belo

Horizonte.

Nº 5.490/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

implantação de uma Delegacia da Mulher em Nova Lima.

Nº 5.491/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a implantação,

no Estado, do Sistema Afis, que digitaliza as impressões digitais das carteiras de

identidade, e para que elas sejam reunidas em um banco de dados.
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Nº 5.492/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

contratação imediata dos aprovados em concurso para provimento de cargos de

Agente da Polícia Civil, realizado em 2008.

Nº 5.493/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para que sejam realizados cursos de capacitação destinados aos

agentes públicos que atuam no atendimento das chamadas para o número 190 e

para o Disque Denúncia da Polícia Civil (181).

Nº 5.494/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a readequação

do espaço físico do Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e

Familiar - CIM.

Nº 5.495/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

criação de um programa de proteção às mulheres e famílias ameaçadas ou vitimadas

por atos de violência, que inclua a estruturação de casas de passagem destinadas a

receber mulheres e seus filhos quando sua permanência em casa os expuser a risco.

Nº 5.496/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para a iluminação da

Rua Aderbal Rodrigues Vaz.

Nº 5.497/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Prefeita Municipal de Contagem pedido de providências para a

iluminação da Rua Aderbal Rodrigues Vaz e para que sejam podadas as árvores nela

existentes.

Nº 5.498/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a criação da

Secretaria Especial de Políticas para a Mulher, nos moldes da existente em nível

federal, bem como para a implantação de Centros Integrados de Atendimento à

Mulher Vítima de Violência - CIMs - nas delegacias regionais da Polícia Civil.

Nº 5.499/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja
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encaminhado à Secretária de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que as delegacias de mulheres disponham de psicólogos e assistentes sociais para

atendimento às vítimas de violência ou ameaça.

Nº 5.500/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas ao credenciamento de clínicas médico-psicológicas para avaliarem o grau de

periculosidade na ocorrência de ameaças por parte de homens contra mulheres.

Nº 5.501/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de providências para apuração de

denúncia de que essa corporação estaria impedindo que as famílias residentes nos

assentamentos Dandara e Camilo Torres, nesta Capital, efetuem reformas e

construções no acampamento e estaria adotando práticas ilegais e violentas no

monitoramento dessas famílias.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Cultura e do Deputado Duarte Bechir.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Mesa registra e agradece a presença, em Plenário, do ilustre

Deputado Federal Ademir Camilo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados, venho hoje a esta

tribuna para, em primeiro lugar, elogiar o trabalho das Polícias Civil e Militar de Minas

Gerais, que conseguiram deslindar, resolver o crime que envolveu o assassinato cruel

e covarde de cinco mulheres na Região Metropolitana da Belo Horizonte. Quero

elogiar especialmente o trabalho do Dr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da

Polícia Civil de Minas Gerais, que se empenhou - como ele mesmo me disse - desde

o primeiro momento em que se abriu o inquérito para apurar a primeira morte. Houve

um empenho de toda a corporação, um trabalho de inteligência da Polícia e uma

investigação de forma bastante aprimorada, que conseguiu desvendar o crime e
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prender o criminoso. Nesta manhã, confirmou-se o DNA e, de forma cabal, o

responsável por esses crimes bárbaros cometidos na Região Metropolitana de Belo

Horizonte. O que me conforta é que a Polícia agiu bem e utilizou de todos os

instrumentos a sua disposição para resolver o crime. Este Deputado foi autor do

Projeto de Lei nº 900, na Assembleia Legistavia de Minas Gerais, que culminou na

sanção, pelo Governador do Estado, da Lei nº 17.372, que obriga as operadoras de

telefonia celular a prestar informações à Polícia e a revelar imediatamente, no caso

de inquérito aberto sobre sequestro, assassinato e tentativa de extorsão - esse crime

vem de dentro dos presídios - a localização dos aparelhos celulares. Essa medida foi

crucial para o deslinde da questão e o desbaratamento de quadrilhas. Trata-se de

uma lei extremamente importante para a Polícia Federal e para o Corpo de

Bombeiros, que, às vezes, recebe um pedido de socorro de alguma vítima que nem

sequer sabe onde está. Se a operadora informa ao Corpo de Bombeiros ou à Polícia

a localização do celular, a pessoa poderá ser resgatada. No caso de crimes, como,

por exemplo, os desse “serial killer”, que felizmente foi preso nesta semana, a Polícia

sabia, por meio das informações prestadas pelas operadoras, onde estavam os

celulares utilizados pelas vítimas no momento do crime. Bastava que a operadora

fosse célere e informasse à Polícia a localização dos celulares para, então, localizar

os corpos das vítimas ou os marginais envolvidos. Essa lei começou a vigorar em

janeiro e hoje é considerada uma das mais importantes ferramentas de investigação

policial. Ou seja, é útil à Polícia Federal, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar e,

especialmente, à Polícia Civil.

Fiquei impressionado quando um Delegado da Polícia Federal me disse: “Olha,

Deputado, às vezes conseguimos uma ordem judicial para quebra do sigilo telefônico

daqueles marginais ou traficantes, mas a nossa dificuldade é saber onde estão esses

traficantes que falam, naquele momento, ao celular”. Com a nova lei, basta que a

operadora informe a localização dos celulares à Polícia Federal, que poderá

imediatamente prender os marginais e dar fim àquele ato ilegal ou àquele crime de

tráfico de drogas. Acredito que colaboramos com esta Casa quando apresentamos o

projeto que se converteu na lei que permite à Polícia ter acesso aos dados. Às vezes,

as pessoas me perguntam como tive essa ideia. Na verdade, eu estava em um
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“shopping”, em Belo Horizonte, quando recebi uma mensagem que dizia: “Délio, já

que você está aqui no “shopping”, visite a nova loja da nossa operadora”. Daí surgiu a

ideia, pois se essa tecnologia pode ser utilizada para a propaganda da empresa,

poderá sê-lo também para combater a violência, resgatar vítimas e colaborar com a

investigação policial. Portanto, o desvendamento desses crimes bárbaros em Belo

Horizonte mostra que a lei, de fato, é um instrumento eficiente e efetivo para a

investigação policial. Reitero que a polícia utilizou outros meios de inteligência,

especialmente do trabalho policial. Quero também render minhas homenagens aos

policiais que trabalharam na investigação desses bárbaros homicídios cometidos

contra mulheres na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A investigação culminou

com a prisão do maníaco, esse chamado “serial killer”, que agora terá que pagar

pelos crimes que cometeu.

O Deputado Agostinho Patrús Filho (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Délio

Malheiros. Minhas palavras também são de reconhecimento pelo trabalho que a

Assembleia de Minas realizou, principalmente o relacionado com o projeto de autoria

de V. Exa., que tem solucionado crimes tão importantes como esse e outros, como

furto de veículos e pequenos crimes em nossa cidade. Mais uma vez quero

parabenizá-lo pela iniciativa e pelos projetos já apresentados e aprovados, como o

que dispõe que a merenda escolar nas escolas de Minas Gerais seja de melhor

qualidade, menos gordurosa, com menor número de calorias. O meu aparte é para

parabenizá-lo pelo trabalho que vem realizando nesta Casa como Presidente da

Comissão de Administração Pública e, anteriormente, como Presidente de outras

comissões importantes, e pelas iniciativas que V. Exa. tem apresentado nesta

Assembleia, que tem tido e obtido eco por parte dos nossos companheiros na Casa,

que entendem a importância dos projetos de V. Exa.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Agostinho Patrús Filho.

Para esclarecer, ainda há pouco falei com a Vanessa, Secretária de Educação, que

nos garantiu que neste sábado será publicado o decreto de regulamentação da lei

que estabelece as regras para a comercialização de alimentos saudáveis nas escolas

públicas e privadas do ensino básico no Estado de Minas Gerais, oriunda de um

projeto de nossa autoria. Portanto, as escolas já se anteciparam, Deputado Agostinho
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Patrús Filho, e já estão cumprindo a lei e comercializando apenas alimentos

saudáveis, menos agressivos à saúde das crianças. Sabemos que no Brasil em torno

de 18% das crianças têm algum problema de obesidade. Agora, com a alimentação

saudável nas escolas públicas e privadas, creio que teremos minimizados os efeitos

dos problemas causados pela obesidade, que afetam tanto as nossas crianças. Por

último, gostaria de dizer que na próxima semana serão iniciadas as obras para a

construção da primeira alça no Belvedere. Essa tão sonhada obra no portal sul de

Belo Horizonte foi fruto do trabalho de vários Deputados e de um movimento na

Assembleia. Apresentamos o primeiro projeto, que permitia a utilização de parte da

Mata do Cercadinho, parque na região do Belvedere, para a construção de três obras

viárias que desafogarão o trânsito na região. A primeira obra será iniciada a partir da

semana que vem, conforme autorização já dada pelo DNIT. A primeira alça interligará

a BR-356, chamada BR-040, à Rodovia 030, a estrada de Nova Lima. Portanto, quem

vier do Rio de Janeiro para Nova Lima terá acesso direto à cidade sem ter que passar

diante do BH Shopping, o que facilitará o trânsito para os moradores do Belvedere.

Como somos autores do primeiro projeto que permitia essa construção, creio que

também demos a nossa colaboração, juntamente com vários outros Deputados da

Assembleia, com o jornalista Márcio Dotti, da Rádio Itatiaia, que empunhou essa

bandeira desde o primeiro momento. Fica aqui esse registro, porque essa obra tão

esperada terá seu início já a partir da semana que vem. Agradecemos o empenho de

todos, inclusive do Vice-Prefeito de Belo Horizonte e ex-Deputado Roberto Carvalho,

que também tem se empenhado junto ao DNIT para a liberação dos recursos para

essa obra tão esperada pelos moradores da região do portal sul de Belo Horizonte,

que terá início agora. Acreditamos que ela colaborará para desafogar o trânsito em

toda a região.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Meu caro colega e companheiro deste

Parlamento Deputado Délio Malheiros, gostaria de fazer apenas um comentário sobre

a questão da alça - cujo processo de execução está se iniciando - ainda longe do que

sonhamos para a região. Nesse primeiro momento é a chamada alcinha, que trará de

imediato uma abertura, uma fluidez maior para aqueles que têm de passar pela

região do BH Shopping. Precisamos continuar empenhados de fato para que a
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grande alça, que vai realmente resolver o problema, seja também executada. Que

não descuidemos dessa questão nesta Casa, aliás V. Exa. sabe disso muito bem. A

iniciativa de V. Exa. foi muito importante. O empenho dos Deputados desta Casa é

também fundamental na aprovação dessa importante demanda. É preciso que

fiquemos atentos ao desenrolar das obras para que a alcinha não surja como a

solução paliativa que é e, de repente, permaneça como solução por tempo indefinido.

Acredito que dependerá do nosso acompanhamento e de uma cobrança permanente

para que a alça, que atenda em definitivo a população que está do outro lado do BH

Shopping, seja concretizada, o que resolverá de uma vez por todas o problema, ou

pelo menos por determinado tempo, pois sabemos que a explosão demográfica na

região tem sido grande. Mas é essa grande alça que resolverá com o problema.

Então, recebemos de muito bom grado a alcinha ou, vamos dizer assim, o

suspensório, mas queremos também que seja iniciada a grande obra que dará a

fluidez necessária.

O Deputado Délio Malheiros - Agradeço ao Deputado Vanderlei Miranda, que

também foi um parceiro incondicional nessa luta pela construção das alças do

Belvedere. Por último, Sr. Presidente, gostaria de dizer que estamos empenhados

com a PMMG para melhorar a qualidade do serviço de segurança pública,

especialmente na região Centro-Sul de Belo Horizonte e na instalação do programa

chamado Olho Vivo, pois há ainda vários registros de assaltos, principalmente nas

regiões do Gutierrez, Sion, Santo Antônio, Belvedere, Santa Lúcia e Santo Agostinho.

Já ficou provado que onde o programa Olho Vivo foi instalado o índice de violência

reduziu drasticamente. Estamos reivindicando com a polícia o aumento do seu efetivo

nos batalhões que servem a região Centro-Sul de Belo Horizonte e a instalação do

Olho Vivo nessas áreas. A todos os senhores, muito obrigado. Esperamos, Deputado

Vanderlei Miranda, que sempre nos ajudou, que as outras duas obras viárias do

Belvedere sejam iniciadas ainda em 2010, com a liberação de recursos da União para

a construção dessas obras de tamanha importância para desafogar o trânsito em todo

o portal sul de Belo Horizonte. Muito obrigado aos senhores.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
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O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

boa tarde. Tive a alegria, Sr. Presidente, de, na última quinta-feira à noite, participar

do IV Congresso do PT. O Congresso foi realizado na quinta, sexta, sábado e com

alguns desdobramentos também no domingo. O PT, como os outros partidos, é

organizado em diretórios municipais. Em cidades maiores há também as

organizações regionais ou zonais. Nesses 30 anos, a democracia interna do partido

foi se acumulando e se aprimorando. Um dos moldes que também se aprimorou foi o

processo de eleição direta que tivemos em 2005, 2007 e 2009. Gostaria de socializar

alguns avanços que discutimos no IV Congresso do PT desses 30 anos de história da

sua fundação, completados agora em fevereiro. Um ponto forte do congresso é fazer

uma análise em relação ao processo das eleições diretas. É o único partido do Brasil

que tem eleições diretas. Cada filiado pode votar escolhendo as diretorias municipal,

estadual e nacional. Foi o que ocorreu no final do ano passado. Porém, o que

descobrimos na avaliação é que até mesmo a democracia interna do partido já vem

sendo contaminada por comportamentos que às vezes há nas eleições gerais, como

já tivemos e teremos este ano, de Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais e

Federais, Senadores, Governadores e Presidente da República. Influências outras,

alheias, vêm às vezes determinando certos resultados por interesse de determinados

grupos ou até de grupos econômicos ou partidários tradicionais, não possibilitando

assim a renovação ou uma inovação do jeito de fazer política. Essa é a razão da

criação do PT há 30 anos. A intenção era ser coerente, e a urgência da coerência é

estarmos sempre garantindo o verdadeiro sentido da política, que é o compromisso

com o bem comum, com a coletividade, não restringindo compromissos com grupos

indiferentes a outras questões mais universais como as questões sociais, ambientais,

o desenvolvimento econômico para todos. Então, são macroquestões, com razões de

serem pensadas, trabalhadas a cada dia. Daí a importância da atuação política.

Lamentável é que, às vezes, muitos têm ainda preconceito com a política. Creio que

não se pode acabar com a impunidade, não se pode deixar de penalizar quem vem

sujando a política. Essas pessoas não podem ficar impunes. Ainda bem que houve

mudanças. A total liberdade que o Presidente Lula tem dado à Polícia Federal tem

feito a diferença neste país. E muitos ainda lamentam: “É tanta corrupção que se
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evidencia nestes últimos tempos”. É justamente porque, antes, a Polícia Federal não

tinha total liberdade, não tinha autonomia para atuar, para investigar. E agora se

evidenciam podridões antigas, como a do mensalão, de dinheiro de iniciativa privada,

ou seja, influenciando determinadas lideranças, pessoas que estão no poder; e, numa

perspectiva cristã, da qual não podemos nunca abrir mão, o poder é serviço. Quem

conquista o poder é para servir da melhor forma.

Creio que avançamos com uma resolução no IV Congresso Nacional do PT,

justamente para resgatar o verdadeiro sentido da política a partir do partido. Isso

porque o partido político é o único instrumento que possibilita ao cidadão ter acesso

ao poder, a conquistar. No caso dos Poderes Legislativo e Executivo, é esse o

instrumento. Se esse instrumento já vem contaminado, o que será dos mandatários?

Então, com esse objetivo é que tivemos uma grande reflexão e uma resolução.

Percebemos ainda a impossibilidade de avançar num formato mais perfeito.

Aprovamos, assim, fazer um grande encontro no ano que vem, que se equipare ao

congresso, somente para discutir o processo das eleições internas. O PT tem orgulho

de ser o único partido a realizar eleições diretas para sua condução. Não é um

coronel, o capa preta que determina que quer fulano ou beltrano como Presidente,

que não quer determinado grupo conduzindo o partido. É eleição direta. Todos os

filiados votam. Isso é uma riqueza, uma conquista, mas tem de ser aprimorada.

Então, o IV Congresso já deliberou que no ano que vem haverá novo congresso

especial para esse fim. As eleições diretas sempre acontecem de dois em dois anos,

mas já no ano que vem trabalharemos no congresso especial essa questão, com

mais de 1.200 delegados. Na verdade, só teríamos congresso daqui a dois, três anos.

Deputado Carlin Moura, tivemos a presença de Aldo Rebelo, representando o

PCdoB. Um momento forte do IV Congresso foi a decisão do PT de ter como pré-

candidata a Presidente da República a Ministra Dilma Rousseff. Foi um momento

muito bonito, com a presença de lideranças de diversos partidos. Às vezes, parte da

mídia - temos de ser justos - e algumas lideranças políticas dizem, numa maneira de

menosprezar a Ministra Dilma, que ela é a candidata do Lula. Ficou muito claro lá o

entusiasmo, a empolgação de toda a militância. No momento do lançamento, sábado

pela manhã, tínhamos no plenário mais de 2 mil pessoas, com militantes dos mais
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diversos partidos, e não só do PT. Esse foi um momento muito importante do IV

Congresso, ou seja, definir que a Ministra Dilma Rousseff não é a pré-candidata do

Presidente Lula ou simplesmente uma candidata do PT, mas, sim, do PT e de todos

os partidos da base aliada que se fizeram presentes lá com seus representantes,

ratificando a decisão do PT, num compromisso de dar continuação aos trabalhos.

Sabemos dos grandes avanços que temos neste governo. Há as diretrizes do PT,

sim, mas temos a participação, o trabalho, a dedicação de diversas lideranças

partidárias de diversos outros partidos que se somaram. É nessa soma que tivemos

um projeto mais completo para o Brasil, ajudando todos os Estados e Municípios.

Estamos nos referindo a todos os partidos da base aliada, como o PCdoB, o PDT e o

PMDB. Tivemos a presença importante do PRB, representado pelo Vice-Presidente

da República, José Alencar. Esteve lá na sexta-feira à noite, na posse do diretório da

executiva nacional, e, no sábado pela manhã, no lançamento da pré-candidata à

Presidência da República, Dilma Rousseff. Deputado Agostinho Patrús Filho, quase

10 mil delegados ficaram firmes acompanhando o discurso de 60 minutos da Ministra

Dilma, que falava sobre seu compromisso de dar continuação ao governo do

Presidente Lula, com quem aprendeu tanto. Digo isso porque ela é uma Ministra

competente. Boa parte de sua vida foi aqui em Minas Gerais, mas também teve

cargos importantes no governo do Rio Grande do Sul. Sua vida política foi marcada

nos governos do PDT, como também do próprio governo do PT. Mesmo ainda não

sendo filiada naquela época ao PT, ela deu uma grande contribuição ao governo do

Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul. Ela realmente é uma pessoa competente. Temos

hoje no Brasil cerca de 30 Ministérios. No que diz respeito ao Orçamento, por

exemplo, o Ministério da Educação iniciou neste governo com um orçamento de

R$20.000.000.000,00, e hoje já é de R$60.000.000.000,00. Isso é só um exemplo,

mas, se olharmos outros Ministérios, como os da Saúde e de Minas e Energia,

veremos outros dados significativos. Lamentamos que nos 30 Ministérios tenhamos

apenas duas Ministras: Niceia, da Secretaria Nacional das Políticas Públicas para

Mulheres, e Dilma Rousseff, da Casa Civil.

Para o telespectador entender melhor, a Casa Civil é o Ministério “guarda-chuva”.

Na verdade, esse Ministério coordena todos os outros. Falo isso para mostrar a
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competência e a liderança da Ministra Dilma, no entanto muita gente ainda quer fazer

intriga menosprezando suas ações. Talvez isso aconteça por causa do preconceito

que ainda têm. Muitas lideranças políticas expressam esse preconceito de forma

muito clara. Na verdade, o preconceito é com a mulher, pois não têm condições de

valorizar e reconhecer a capacidade de cada uma, apenas acham que a mulher é um

pacote de sentimentos. Não conseguem enxergar a racionalidade, a competência, a

dedicação e, sobretudo, a resistência que elas têm, muito menos sua capacidade de

ter uma jornada de trabalho superior à de um homem. Então, concluo minha fala

expressando a alegria de ter participado do IV Congresso e de ter votado como

delegado aprovando a pré-candidatura da Ministra Dilma Rousseff. Ela não é

candidata do Lula nem do PT, mas uma candidata de todos os partidos da base

aliada; de todos os partidos que têm um compromisso com o Brasil e, sobretudo, com

os mais pobres, que querem garantir a continuação do grande desenvolvimento para

todos, e não para alguns, como foi ao longo desses 500 anos. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas, os

Srs. Deputados, os funcionários da Casa, a imprensa, o pessoal que nos assiste das

galerias e também os que nos assistem pela TV Assembleia. Sr. Presidente, quero

registrar minhas congratulações com os rotarianos pelo Dia do Rotariano, festejado

no dia 23 de fevereiro, e também pelas comemorações dos 87 anos do Rotary Club

International no Brasil. Pertenço há mais de 25 anos ao Lyons Clube, entidade que

pratica o mesmo trabalho, com a mesma semelhança do Rotary, principalmente na

prestação de serviços comunitários de forma desinteressada. O Rotary tem um

importante papel em todas as cidades em que atua, prestando serviços de grande

alcance social aos mais necessitados, além de incentivar a valorização educacional

por meio de programas pró-juventude, em que os jovens estudantes ganham bolsas

de estudos, fazem intercâmbio em outros países ou prestam serviços comunitários.

Presente no Brasil há 87 anos, o Rotary Club International possui uma grande

estrutura em todo o mundo, conta com cerca de mais de 1 milhão de sócios, além de

30 mil clubes distribuídos em mais de 200 países e regiões geográficas. São poucos
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os lugares do mundo que não contam com um Rotary Club, que há 105 anos foi

criado nos Estados Unidos. No Brasil, são 38 distritos com mais de 2.300 unidades

rotárias, de que fazem parte mais de 53 mil brasileiros rotarianos. No mundo rotário, o

Brasil encontra-se em terceiro lugar em número de clubes, e em quinto em número de

sócios. Portanto, ocupa uma posição de destaque mundial, em relação ao Rotary e à

prestação de seus serviços. Os rotarianos de todo o Brasil comemoraram, no dia 23

de fevereiro, o Dia Nacional do Rotary, instituído por meio da Lei Federal nº 6.843, de

3/11/80. Dos 365 dias do ano, o rotariano é lembrado nesse dia com mais ênfase,

como o voluntário da humanidade.

Constitui-se de uma organização de líderes de negócios e profissionais unidos no

mundo inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de

ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a boa vontade e a paz no

mundo. A data de fundação do primeiro Rotary Club é 23/2/1905, na cidade de

Chicago, Estados Unidos. “Rotary” é um adjetivo do idioma inglês, equivalente a

rotativo, giratório, circulatório, o que representa o seu dinamismo. Os sócios

fundadores dessa magnífica organização, que é hoje o Rotary International, optaram

pelo nome Rotary porque as primeiras reuniões eram feitas em rodízio, no local de

trabalho de um dos sócios ou até nas suas residências. Os rotarianos trabalham

voluntariamente como articuladores e planejadores de projetos sociais e, é claro,

como executores. A Fundação Rotária oferece programas e projetos como

instrumentos para a realização do trabalho na comunidade onde se encontram.

Dando um exemplo, em Curvelo o Rotary colaborou expressivamente para o

desenvolvimento do Município, aproveitando as habilidades e os recursos dos sócios

para prestar serviços à comunidade, como o auxílio aos idosos, às crianças e às

pessoas carentes em geral. A representação do Rotary em Curvelo é composta por

três unidades: o Rotary Club de Curvelo, o Rotary Club Curvelo Norte e o Rotary Club

Curvelo Bela Vista. O Rotary tem como meta alimentar a paz e a união entre as

pessoas de todo o mundo sem discriminação e também a prestação de serviços

humanitários, além da defesa de elevados padrões de ética profissional e da moral. O

lema permanente do Rotary define especialmente sua meta: dar de si sem pensar em

si. Portanto, ao abraçá-los, por toda a Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo, quero
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abraçar ainda tão grande causa que move essa roda da solidariedade, do

companheirismo e do trabalho, essa cruzada de dedicação ao próximo, construindo

uma sociedade mais justa e um futuro melhor para o mundo e para os nossos filhos.

Portanto, pelo dia 23 de fevereiro, parabéns de toda a Assembléia ao Rotary Club

Internacional, principalmente aos estabelecidos no Brasil.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Doutor Viana, quero parabenizá-

lo e estender para Minas Gerais esse dia 23 de fevereiro, Dia Nacional do Rotariano.

Ao mesmo tempo, quero parabenizar V. Exa., que é um leão, leonino. São clubes de

serviços que, como V. Exa. relata, exercem um papel importante não só no Brasil,

mas praticamente em todo o mundo. O Rotary é isso mesmo. É promoção humana,

educação, erradicação da poliomielite, e vem fazendo um trabalho excelente na

questão do meio ambiente. Os leoninos, os Lions, também exercem esse papel

importante de clube de serviço. V. Exa. é um grande defensor do Lions. Eu fui

Presidente do Rotary, sou membro do Rotary BH Serra, que também tem contribuído

na promoção humana. Portanto quero parabenizar V. Exa. por lembrar essa data tão

importante para todos nós rotarianos. Ao mesmo tempo, quero solicitar a todos que

nos acompanham pela TV Assembleia, incluindo o discurso de V. Exa., que

conheçam realmente os trabalhos prestados tanto pelo Lions como pelo Rotary, que,

com toda certeza, vem salvando vidas neste nosso mundo. Parabéns!

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do nobre colega Deputado Célio

Moreira, rotariano. Como segundo assunto, quero solidarizar-me com o Deputado

Wander Borges pelo seu pronunciamento, ontem, abordando dois temas. Primeiro, a

luta pela sobrevivência da maioria dos hospitais filantrópicos do Estado e do Brasil. E

exatamente porque a maioria é SUS. O SUS paga muito pouco, o mínimo do custo,

não fazendo com que esses hospitais possam superar suas dificuldades até nos

compromissos normais, muito menos na ampliação e melhoria da sua capacidade de

prestação de serviço na área da saúde. O Deputado Wander Borges foi muito feliz ao

citar vários exemplos. Falou do hospital da sua cidade natal, onde ele foi Prefeito

várias vezes e onde hoje o seu irmão é o Prefeito. Então goza de grande prestígio,

exatamente pelo trabalho prestado. Mostrou o exemplo do hospital de Sabará, as

dificuldades que os hospitais enfrentam. Percebendo isso por meio do Deputado
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Marcus Pestana, outro colega que agora retornou à Casa, depois de ser Secretário

do Governador Aécio Neves por praticamente sete anos, e pelo trabalho bem

planejado do nosso Vice Anastasia, nosso governo constituiu o Pro-Hosp entre os

vários programas de melhoramento dos índices da saúde do Estado. Esse programa

realmente tem ajudado muito grande número de hospitais crescerem, ampliarem suas

instalações, comprarem melhores equipamentos e produzirem serviço melhor para o

cidadão mineiro. Então nos solidarizamos com isto, principalmente também pela

necessidade de duplicação da BR-381, outra observação que ele fez ontem, com

muita propriedade. Esse assunto não pode morrer porque a rodovia está matando. Há

ausência, demora e atraso nas obras para duplicação da BR-381, principalmente no

trecho que compreende Belo Horizonte e proximidades de Sabará e Caeté, onde

semanalmente ocorrem acidentes, em sua maioria com vítimas fatais. Isso deveria

ser prioridade do governo federal, pois se trata de rodovia que atravessa nosso

Estado, inicia-se em São Paulo e precisa chegar a Valadares oferecendo segurança

para os transeuntes. Realmente essa via está matando. Acidentes acontecem a toda

hora, assim como engarrafamentos, que atrasam a vida do cidadão mineiro e dos

brasileiros que por lá trafegam. O Deputado Wander Borges foi muito feliz em suas

observações. Realmente é necessário que o governo, a Assembleia e todos façamos

movimento maior, com mais corpo, mais peso. Esta não é luta apenas do Deputado

Wander Borges ou de um ou outro Deputado que esteja na região; é questão

nacional, de todos nós. Falamos de BR, de rodovia que serve ao Brasil. Então me

solidarizo com o Deputado Wander Borges em sua cobrança para que o DNIT, o

governo federal e as autoridades federais, principalmente as ligadas ao Ministério dos

Transportes, assumam definitivamente as rodovias, principalmente as BRs, com

especificidade para nosso Estado, que defendemos, e que façamos realmente política

maiúscula em relação a isso. Antes de encerrar, nos poucos minutos que me restam,

parabenizo nossas Polícias Militar e Civil e também nossa Comissão de Segurança

Pública, que se empenhou, com muita ênfase, na elucidação de quem estaria por trás

destes crimes bárbaros que vêm acontecendo, principalmente envolvendo mulheres e

jovens mineiras do nosso Estado. A sociedade e a Comissão da Assembleia, que

representa todos nós, cobraram, e a polícia agiu. Para alívio de todos, mais um
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bandido, alguém que não sabe conviver em sociedade é afastado dela e guardado

reservadamente. Parabéns a todos que se envolveram na elucidação deste fato que

realmente trazia transtornos a todos nós. Eram essas minhas considerações para a

tarde de hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos

assiste pela TV Assembleia, visitantes das galerias, imprensa, gostaria de fazer

balanço da mobilização pelo reajuste salarial dos servidores da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros. Há cerca de dois meses, temos feito reuniões com as entidades

de classe dessas categorias, com o Centro Social dos Cabos e Soldados, a Aspra, o

Clube dos Oficiais da Polícia Militar, a União dos Militares de Minas Gerais e a

Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Temos

feito mobilização em busca de reajuste. No dia 10 de fevereiro, tivemos a primeira

assembleia na sede do Clube dos Oficiais, no Bairro Prado, que contou com cerca de

700 representantes. O encontro foi muito proveitoso, houve várias manifestações de

Soldados e Coronéis ativos e inativos e pensionistas, que estão trabalhando na

elaboração conjunta de proposta. No dia 18 de fevereiro, tivemos reunião com o Cel.

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar, e anunciamos que a

categoria estava mobilizada e trabalhando numa proposta. O Comando nos solicitou

que trabalhássemos com os servidores. No dia 24, ontem, tivemos a segunda

mobilização da categoria aqui, no Hall das Bandeiras. Contamos com a participação

de centenas de policiais e Bombeiros Militares, que vieram de todas as partes do

interior do Estado, utilizando faixas. Queremos registrar nosso reconhecimento aos

policiais que saíram de Ipatinga, Valadares, Juiz de Fora, Divinópolis, Manhuaçu,

Lavras e de várias outras partes do nosso Estado. A mobilização tinha o seguinte

objetivo: agenda marcada por este Deputado, a pedido das entidades de classe, com

o Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho, e também com nosso

Líder do Governo, Deputado Mauri Torres. Fizemos a entrega do documento,

disponível em nossa página na internet, cobrando posição do Governador do Estado,

que, durante as negociações em 2007, disse que, antes de terminar o mandato,

deixaria a Polícia Militar, ou melhor, as forças de segurança pública entre as mais
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bem pagas do Brasil. Estamos aqui mobilizados com toda a categoria para cobrar

esse compromisso do governo. Esperamos que as negociações transcorram da

melhor maneira possível, como tem ocorrido até o momento. O Deputado Alberto

Pinto Coelho e o Líder do Governo nos receberam de forma muito gentil, querendo

ajudar no encaminhamento das propostas. A mobilização de ontem foi pacífica,

ordeira e muito positiva para os policiais e os Bombeiros Militares. Por decisão de

todas as entidades de classe, foi dirigido ofício aos Deputados pedindo apoio e

compreensão, porque é por esta Casa que passará o projeto de lei autorizativo para

que o governo conceda reajuste salarial até no máximo o dia 3 de abril, data limite

para a concessão, já que este é ano eleitoral. Tivemos o zelo de encaminhar ofício a

cada Deputado desta Casa e pedimos a compreensão e o apoio para a proposta que

está sendo encaminhada pelos policiais e pelos Bombeiros Militares. Estamos

aguardando com muita esperança que o governo atenda a policiais e Bombeiros

militares. Certamente os companheiros da Polícia Civil e os Agentes Penitenciários

serão contemplados da mesma maneira, pois sabemos que as forças de segurança

pública em Minas têm caminhado de forma integrada e trabalhado em conjunto. O

reajuste atenderá a todos da área de segurança pública, que há muito vêm realizando

um excelente trabalho no Estado.

Além disso, Sr. Presidente, tivemos hoje uma reunião com o Cel. Renato Vieira de

Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar, o Cel. Gilvan Alves Franco,

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, e as entidades de classe já nominadas

por este Deputado. Nessa reunião trocamos informações das propostas. Além disso,

entregamos ao Comando as sugestões e a decisão que foi tomada na assembleia da

categoria de policiais e Bombeiros militares no dia 10 deste mês, em que consta a

proposta de solicitar ao governo o cumprimento do compromisso de deixar nossas

polícias entre as mais bem pagas do Brasil. Portanto, esse é o ponto de partida.

Conversamos hoje por aproximadamente duas horas com o Comandante-Geral da

Polícia Militar e com o do Corpo de Bombeiros. Ficou acertado que, antes da

mobilização do dia 3 de março, quarta-feira da próxima semana, teremos uma última

reunião decisiva, quando a proposta será definitivamente formatada. Além disso, uma

agenda será marcada com o governo do Estado, com o Secretário Danilo de Castro
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ou com o Vice-Governador, para que a proposta seja entregue com as entidades de

classe, os dois Comandantes - da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros - e a

participação deste Deputado, uma vez que será uma proposta de consenso entre o

Comando, o Deputado e as entidades de classe da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros. Quero tranquilizar os nossos companheiros da Polícia Militar, do Corpo

de Bombeiros Militar e da própria Polícia Civil. Estamos trabalhando com muito afinco

nessa proposta para que todos tenham o reconhecimento. O que os servidores da

área de segurança pública desejam hoje do governo é o reconhecimento pelos bons

serviços prestados. Além disso, Sr. Presidente, quero chamar a atenção para um

outro assunto referente a essa questão salarial, que tem nos preocupado bastante.

Na data de ontem, na sala da Presidência, durante esse encontro com o Deputado

Alberto Pinto Coelho e o Líder do Governo, bem como hoje com o Comandante-Geral

da Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros, deixamos explícito que não queremos o

prêmio de produtividade, mas o reajuste salarial; aliás este Deputado foi bastante

enfático nisso. Os policiais e bombeiros inativos, reformados, da reserva e

pensionistas desejam apenas o reajuste salarial. A sugestão dada por este Deputado

e referendada por todas as entidades de classe é que, em vez de o governo pagar

como está aqui no Projeto nº 4.070, que prevê a possibilidade de pagar o prêmio-

produtividade em dobro ou até duas vezes o salário, que isso seja dividido entre

inativos, da reserva, reformados e pensionistas. Estamos firmes nesse ponto -

entidades de classe e este Deputado. Não abrimos mão de que o governo venha a

reconsiderar essa proposta. Afinal de contas a Lei nº 17.953, de 2008, permitiu a

concessão de um abono que foi pago logo no mês de janeiro de 2009 quando

fizemos a solicitação ao governo. Então, já existe aqui um precedente. Não é possível

conviver com essa desarmonia.

Os policiais e bombeiros reformados, da reserva e pensionistas estão revoltados

com o pagamento desse prêmio, porque isso representa, na prática, a quebra da

paridade salarial entre esses servidores, que é preservada há mais de 50 anos. Por

isso há essa comoção geral, essa revolta entre os reformados, os da reserva e os

pensionistas. Estamos fazendo aqui, na verdade, um apelo ao Governador Aécio

Neves, a fim de que ele reconsidere essa questão. Como disse ontem ao Deputado
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Mauri Torres, Líder do Governo, apresentei emendas em todas as comissões para

que o projeto seja discutido. Ademais, apresentaremos requerimento na Comissão de

Administração Pública para que ele seja debatido com a presença de todas as

entidades de classe, dos comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e dos

representantes do governo. Voltamos a insistir no apelo ao Governador Aécio Neves

e ao Prof. Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador: não desejamos o prêmio por

produtividade. Isso tem causado um mal-estar gigantesco entre as instituições Polícia

Militar e Corpo de Bombeiros e os servidores da ativa, da reserva, reformados e

pensionistas. Portanto, fazemos um apelo ao Governador para que ele reconsidere a

questão.

Da mesma forma que foi pago o abono, gostaríamos que o montante de recursos

utilizados para pagar o prêmio por produtividade fosse convertido, em parte, em um

abono, na mesma proporção de cada posto ou graduação, de igual tamanho para os

reformados, os da reserva e os pensionistas do nosso instituto, o IPSM.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros têm uma tradição de luta pela paridade

salarial. E lutaremos para que esse projeto receba uma emenda de minha autoria. Até

avisei isso ao Líder de Governo. Apresentei uma emenda em Plenário para que,

quando o projeto chegar aqui para ser votado em primeiro turno, receba a emenda e

retorne à Comissão de Administração Pública. Portanto, contarei com o apoio dos

ilustres pares desta Casa, bem como com a compreensão de todos, pois o que

estamos propondo é razoável, coerente e é melhor para o governo, porque pacificará

essa questão no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Eles não

aceitam!

Hoje felicitamos o Deputado Antônio Júlio - e quero aqui agradecer, de público, a

ele e ao Deputado Ivair Nogueira, que votaram a favor da emenda na Comissão de

Administração Pública -, que pediu vista do projeto na Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Agradeço ao Deputado Antônio Júlio. Não podia estar

presente na Comissão, porque estava com o comando da Polícia Militar, reunido para

tratar desse assunto. Queremos a compreensão dos ilustres Deputados. Faremos

aqui todos os encaminhamentos, bem como um apelo ao Deputado Mauri Torres,

Líder do Governo, para que não permita isso, para que leve a mensagem que lhe
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passamos ontem, nessa reunião, ao Governador e ao Vice-Governador do Estado.

Esse prêmio por produtividade tem causado enorme desarmonia entre os integrantes

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Sr. Presidente,

agradeço-lhe a paciência.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento todas e todos. É com enorme satisfação

que participamos, junto com o Deputado Sargento Rodrigues, com o ex-Deputado

Cabo Júlio e com o Cabo Coelho, de uma grande atividade, de uma grande gestão

dos servidores da segurança pública, que estão cobertos de razão. Se analisarmos o

Orçamento do Estado de 2003 para cá, veremos que passou de

R$17.000.000.000,00 para mais de R$40.000.000.000,00.

O Governador prometeu - e palavra deve ser cumprida e honrada - que os

servidores da segurança pública de Minas Gerais receberiam um dos melhores

salários entre todas as polícias do País. Infelizmente, isso não é verdade, pois o

Governador não cumpriu com sua promessa. Os servidores da segurança pública em

Minas Gerais têm um dos menores salários se compararmos com o das polícias de

outros Estados. Sergipe, um Estado pequenininho, com todo o respeito, cujo PIB é

R$15.000.000.000,00, paga um salário inicial de mais de R$3.000,00 ao Soldado.

Minas Gerais, Estado com uma das maiores arrecadações, cujo PIB é mais de

R$215.000.000.000,00, paga uma mixaria aos servidores da segurança pública, não

reconhece o auxílio-periculosidade, que está previsto na Constituição Estadual, e

agora faz essa discriminação, com a quebra da paridade, o que nunca aconteceu

antes, só neste governo. É uma grande injustiça não haver reconhecimento com

relação aos inativos e pensionistas, congelando-se o salário daqueles que

contribuíram tanto para o nosso Estado. O policial que está na reserva continua

sendo policial e não pode ser discriminado.

É muito importante haver mudanças e o governo reconhecer que deve manter a

paridade, e, se for dada uma gratificação a quem está na ativa, que ela também seja

concedida aos que estão na reserva, inativos e pensionistas. Não podemos fazer

distinção de classe e dividir a categoria. Isso é maldade e injustiça. É preciso

fortalecer a categoria da segurança pública, por isso a mobilização e a união são
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importantes.

Ontem, falou-se da importância da PEC nº 300. É muito importante sim, e a

mobilização tem de continuar com muita força, precisamos fazer pressão e gestão. O

Parlamento é igual a feijão: só funciona na pressão. A categoria está mobilizada em

todo o País, cobrando do Presidente Michel Temer que coloque na pauta de votação

a PEC nº 300.

Quero reconhecer o trabalho do Deputado Federal Elismar Prado, que foi membro

da comissão especial que aprovou o parecer da PEC nº 300 no Congresso,

juntamente com o Deputado Federal Leonardo Monteiro, de Minas Gerais, os quais

fizeram um brilhante trabalho. O parecer está pronto para ir a Plenário. É preciso

continuar fazendo essas gestões junto a Michel Temer para que possamos aprovar a

PEC nº 300.

Os Deputados que são da base do governo falam que precisamos brigar para

aprovar a PEC nº 300. Estamos brigando, mobilizando-nos. Mas temos de cumprir a

nossa parte, somos Deputados Estaduais, e foi nesta Assembleia Legislativa que se

cometeu essa injustiça de quebrar a paridade, de distinguir categorias dentro da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, pagando um valor a quem está na ativa e

não o reconhecendo para os que estão inativos, na reserva ou os que são

pensionistas. Cometeu-se uma injustiça, que não podemos admitir de maneira

nenhuma. É muito importante que nos mobilizemos e reconheçamos o trabalho do

Deputado Sargento Rodrigues, que é fundamental. O conjunto dos Deputados desta

Casa deve se unir. É preciso deixar bem claro, pois as eleições estão aí, que os

policiais, uma das categorias da segurança pública mais mobilizadas do nosso

Estado, os servidores públicos da educação e os servidores de forma geral vão dar

uma resposta ao governo, tenham certeza. Portanto, é fundamental fazer um

reconhecimento aos nossos servidores e garantir o que foi prometido. Não estamos

cobrando nada demais. O Governador prometeu que a polícia de Minas Gerais seria

uma das mais valorizadas do País, mas não está cumprindo a promessa. A luta deve

continuar.

Por fim, quero, mais uma vez, agradecer a toda a população de Minas Gerais. É

impressionante o número de “e-mails”, cartas e telefonemas que estamos recebendo
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de todas as regiões do Estado, todos querendo aderir à campanha contra os abusos

cometidos pelas empresas de telefonia e internet, que cobram um valor totalmente

astronômico.

Uma das tarifas mais caras do mundo é a cobrada pelas empresas responsáveis

pela telefonia e pela internet em nosso país, que cobram até pela assinatura básica

do telefone. Aliás, essa é também uma tarifa totalmente inconstitucional, e estamos

fazendo todos os estudos legais para reverter essa situação. Também entramos com

ações no Ministério Público contra a venda casada, feita por algumas companhias de

telefone, pela qual quem quiser ter a internet deve assinar o plano do telefone fixo da

companhia. Também estamos analisando a questão do boleto e uma série de outras

irregularidades cometidas pelas empresas que lidam com telefonia, fixa e móvel, e

com internet. Para resolver a situação, vamos tomar todas as providências do ponto

de vista jurídico, ingressando com várias ações, além de fazer panfletos e cartazes e

de promover manifestações na rua, mobilizações e audiências públicas nesta Casa.

Contamos com o apoio de todas as lideranças e de todas as pessoas que possam

contribuir para essa campanha, da mesma maneira como fizemos quando da

campanha vitoriosa pela redução da tarifa de energia e quando conseguimos impedir

o aumento do valor da água da Copasa, no ano passado, e acabar com a taxa de

incêndio. Temos certeza de que vamos ser vitoriosos também nessa campanha

contra as tarifas abusivas cobradas pelas empresas de telefonia, fixa e móvel, e de

internet. 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.

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Quero deixar o meu aplauso
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às Polícias Militar e Civil pela conclusão desse pesadelo que a Região Metropolitana

de Belo Horizonte e todo o Brasil estavam vivendo. O “serial killer” foi pego, graças a

Deus, e temos informações de que serão revelados outros crimes cometidos por esse

maníaco que deixou em pânico toda a nossa cidade. Fiz questão de frisar, em

audiência pública, a inteligência das Polícias Civil e Militar, que estão cumprindo o

seu papel, a sua obrigação. Às vezes cobramos ou criticamos a sua ação, mas não

podemos deixar de elogiar a lisura, o trabalho, a transparência, a inteligência, a

competência das nossas Polícias Militar e Civil, que são as melhores do Brasil.

Parabenizo, na pessoa do Cel. Renato e do Chefe de Polícia Monteiro, todos os que

trabalharam e contribuíram para que chegássemos a esse índice de satisfação do

povo mineiro com as nossas polícias. Não quero aqui, Sr. Presidente, polemizar com

quem quer que seja, mas quero manifestar a minha inquietação e dizer que não há

vitória a comemorar quando derrotamos o mais frágil, aquele que não tem armas para

lutar. Mas, destacando o trabalho do Promotor Baêta, com quem estivemos em

reuniões na Comissão de Defesa do Consumidor, quero dizer que recebemos hoje a

notícia de que a COB, aquela cobrança de outros valores, vai deixar de ser feita pela

Cemig. Em audiência nesta Casa, Sr. Presidente, deixamos bem claro que éramos

favoráveis às entidades filantrópicas que prestam o trabalho e que vivem dessas

doações, que são espontâneas. Tanto o Procon quanto o Ministério Público

receberam denúncias de que pessoas estariam tendo dificuldades em deixar de

contribuir, mas foi criado na Cemig o “call center”, pelo qual qualquer pessoa que

quisesse deixar de contribuir teria imediatamente cancelada aquela doação.

Deixamos bem claro que, assim como o Dr. Baêta, que é sensível à questão,

gostaríamos também de lutar pelas entidades filantrópicas, que são fundações e

associações que trabalham na cura e na recuperação de dependentes químicos,

portadores de necessidades especiais, pessoas com HIV e câncer. As creches, os

asilos, as associações espíritas, católicas e evangélicas, enfim, todas essas

instituições fazem um trabalho filantrópico, mas deixarão na rua milhares e milhares

de pessoas, pois não poderão sobreviver sem doações. De forma nenhuma

defendemos aqui as entidades privadas ou quem compre e pague pela Cemig. A

Promotoria solicitou à Cemig a criação de dois códigos de barras: um para o consumo
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de energia, e o outro, para a cobrança, que não são as doações. O consumidor não

pode ser prejudicado com a questão de um plano de saúde, de um clube, etc.

Realmente não somos favoráveis a isso. É preciso procurar um banco ou uma

empresa para que essas cobranças sejam feitas. Sr. Presidente - digo isso somente

para registrar -, as entidades filantrópicas sofrerão um baque muito grande. Entidades

como a Casa do Caminho, em Araxá, conhecida por todos, e a Sociedade São

Vicente de Paulo serão prejudicadas. Conversaremos com a Promotoria, com a Juíza

e com a Cemig para trazer à luz a verdade de tudo. Lamentavelmente, aqueles que

não possuem armas para lutar, infelizmente, sofreram esse golpe ontem. Obrigado.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV do art. 82 do

Regimento Interno, e tendo em vista a aprovação, em 28/10/2009, de requerimento

do Deputado Padre João solicitando a distribuição do Projeto de Lei nº 3.857/2009 à

Comissão de Direitos Humanos, declara a prejudicialidade de requerimento de

mesma autoria e teor, aprovado em 17/11/2009, e determina o seu arquivamento.

Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2010.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.489 a 5.500/2010,

da Comissão de Segurança Pública, e 5.501/2010, da Comissão de Direitos

Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária,

em 24/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.340/2010, do Deputado Weliton Prado,

5.357/2010, do Deputado Carlin Moura, 5.367 a 5.369 e 5.382/2010, do Deputado

Gustavo Valadares, 5.393/2010, do Deputado Carlin Moura, e 5.443/2010, do

Deputado Doutor Ronaldo; do Trabalho - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em

24/2/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.696/2009, do Deputado Leonardo Moreira,

4.022/2009, do Deputado Fábio Avelar, 4.029/2009, do Deputado Walter Tosta,
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4.043/2009, da Deputada Maria Tereza Lara, 4.046/2009, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, 4.048/2009, do Deputado José Henrique, e 4.054/2009, do

Deputado Tiago Ulisses, e dos Requerimentos nºs 5.227/2009, do Deputado Ademir

Lucas, 5.264, 5.266, 5.282, 5.286, 5.287 e 5.289/2009, da Comissão de Participação

Popular, 5.309/2009, do Deputado Duarte Bechir, 5.337 a 5.339/2010, do Deputado

Wander Borges, 5.341/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 5.360/2010, do

Deputado Doutor Viana, 5.363/2010, do Deputado Duarte Bechir, 5.373/2010, do

Deputado Leonardo Moreira, 5.376/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 5.394 e

5.395/2010, do Deputado Doutor Viana, 5.414 e 5.416/2010, do Deputado Antônio

Carlos Arantes, e 5.447/2010, do Deputado Wander Borges; de Assuntos Municipais -

aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 24/2/2010, dos Requerimentos nºs 5.386 a

5.392/2010, da Deputada Ana Maria Resende, 5.405/2010, do Deputado Jayro Lessa,

5.406/2010, do Deputado Wander Borges, 5.419 a 5.430/2010, do Deputado Doutor

Viana, o último com a Emenda nº 1 e 5.440 a 5.442 e 5.458/2010, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva; e de Cultura - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

24/2/2010, do Requerimento nº 5.415/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes

(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.193/2010. 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 Célio Moreira solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Duarte Bechir. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, que conduz

os trabalhos nesta tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público da nossa querida

Minas Gerais que nos acompanha pela TV Assembleia, funcionários, imprensa e

participantes das galerias, meu cordial boa-tarde.

Mais uma vez ocupo este espaço democrático, onde temos a oportunidade de nos
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manifestar a respeito de uma situação ou um assunto. Nesta data, especialmente,

trago à baila um assunto de caráter nacional, que foi a aprovação do veto presidencial

ao Orçamento da União de 2010. Para alguns parlamentares e parlamentos, talvez

não tenha sido dado a esse assunto o seu real significado e valor.

Cumprimento o Deputado André Quintão e, quando menciono o Presidente da

República, faço-o com o respeito que o PT tem, mas não poderia deixar de trazer

esse assunto à baila devido às circunstâncias e ao seu propósito. Primeiramente,

cabe aqui ressaltar que, por constatar possível prejuízo, o Tribunal de Contas da

União decidiu e determinou, por medida cautelar, que a Petrobras deixasse de pagar

por serviços contratados para determinadas obras que estavam com indícios de

sobrepreço, ou seja, preços maiores do que os praticados comumente no mercado da

construção civil. O TCU constatou ainda que a Petrobras continuou a pagar por

serviços que já apresentavam indícios de sobrepreço, o que eleva a estimativa de

superfaturamento de R$59.000.000,00 para R$94.000.000,00. Pasmem ainda: a

Petrobras, por sua vez, também não apresentou justificativas adequadas para a

alteração proposta no contrato, que elevará em mais de R$60.000.000,00 uma

determinada obra.

Ora, senhoras e senhores, quero entender que toda a nossa Minas Gerais, com as

nossas necessidades, capacidade e inteligência, sabe bem discernir

R$60.000.000,00 de R$6.000,00 ou R$60.000,00 em uma obra que tem suspeita de

sobrepreço. Esse aumento contratual, sem a devida justificativa, de R$60.000.000,00

merece, no mínimo, ser muito bem esclarecido. Mas, como se nada estivesse

acontecendo, as obras continuaram de vento em popa, porque estamos iniciando um

ano eleitoral.

Mediante essas circunstâncias, Sr. Presidente, o Comitê de Obras Irregulares

recomendou que essas obras não merecessem recursos do Orçamento para o

presente ano de 2010. Assim, enquanto os erros não fossem sanados, as obras não

continuariam. Para ficar bem claro, quero dizer que a proibição das obras

continuarem era tão somente nos contratos em que foram detectados os problemas.

A obra em si estaria assegurada. Mas uma obra pode ter e tem mais de um contrato.

É comum que uma obra grande como a da Petrobras seja repartida, loteada em
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frações, e cabe a cada empresa proceder a cada tipo de serviço. A alegação do

Comitê de Obras Irregulares para que aquelas em que foram observadas

irregularidades sejam colocadas na lista negra não foi de todo aceita pela Câmara

Federal.

Após debates, encontros e reuniões de bancadas, a Câmara Federal resolveu

aprovar o Orçamento de 2010 contemplando recursos para essas obras tidas e

havidas como irregulares pelo TCU. A Câmara achou por bem, e cabe-nos aqui,

neste momento, dizer que respeitamos o Poder Legislativo, a Câmara Federal. Se os

Deputados, com a sua grande maioria da base governista, acharam por bem manter

recursos nessas obras, assim foi feito.

Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores, faltava o Senado Federal avaliar se os

recursos para as obras consideradas irregulares seriam mantidos. E, Deputado André

Quintão, o Senado não aceitou manter recursos para as obras com indícios de

sobrepreço e retirou-os do Orçamento.

Quando o Orçamento volta ao Presidente, sem o dinheiro destinado àquelas obras,

ele tem o direito constitucional de vetar as modificações propostas pelo Congresso.

Ele não aceitou o que o Senado fizera, e cabe aqui reflexão: quando o Orçamento

estava no Senado, os Senadores chamaram a Petrobras para discussão, enviaram

convites para que essa empresa mandasse ao Senado, em tempo hábil, justificativas

de aumento em contrato e informações sobre dúvidas inerentes às obras que

aumentavam de R$54.000.000,00 para R$94.000.000,00. A Petrobras, por sua vez -

o que deixou até os membros do governo no Parlamento chateados -, não se

manifestou. Ela simplesmente se calou e não enviou ao Senado justificativas que

dirimissem as dúvidas enumeradas e relacionadas pelo TCU. Diante disso, o Senado

não deixou que o dinheiro para as obras regulares fosse mantido.

Como estava dizendo, o Presidente Lula, com o direito de vetar, assim o fez: vetou.

Para que os senhores e as senhoras entendam em português bem claro, é o mesmo

que o Presidente dizer para o Congresso: “Quero manter dinheiro nessas obras que o

TCU está considerando irregulares; quero, preciso dessas obras”. E mais, pasmem

senhores e senhoras. Quando falamos desta tribuna, o fazemos de forma muito clara

e de modo que a fonte do que expressamos esteja assegurada. Gostaria que o
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câmara mostrasse o teor desta manchete do jornal “O Estado de S.Paulo”:

“Congresso libera verba a obra suspeita”. O Congresso libera recurso para obra

suspeita. A palavra “suspeita” enseja-nos reflexão. Se é suspeita, é porque alguém

examinou e detectou que aquela obra estava com problemas. Esse alguém foi nada

mais nada menos que o Tribunal de Contas da União - TCU. Como se essa

informação ainda fosse pequena, o Presidente Lula, para justificar sua atitude de

solicitar ao Senado e à Câmara que mantivesse o recurso para essas obras, foi mais

longe e disse que o TCU estava causando prejuízos ao País. Lula foi crítico contumaz

ao trabalho do TCU, ou seja, está constantemente criticando as ações do Tribunal de

Contas da União, acusando-o de paralisar obras e causar prejuízos ao Brasil. O TCU

manifestou-se dizendo que a Petrobras não apresentou justificativas para aumentar

R$60.000.000,00 em seu contrato. O TCU não aceitou e, por meio de seus técnicos,

detectou que a obra estava aumentando seu valor de R$54.000.000,00 para

R$94.000.000,00. O Presidente, por sua vez, acusou o TCU de causar prejuízos.

Penso que nosso Presidente fez confusão entre prejuízo e fiscalização. Prejuízo é o

resultado negativo de determinada conta, ou seja, subtrai-se o valor do que se tem a

pagar e, ao final, tem-se o orçamento. Faz-se o balanço, que pode resultar em

prejuízo ou lucro. Fiscalizar é direito que o TCU tem, é atitude soberana do TCU, é

propósito e obrigação do TCU. Senhoras e senhores, às vezes faltam argumentos a

mim ou a qualquer pessoa que deseja defender-se, manifestar-se, mas, nesse caso,

os argumentos sobram.

São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o

Executivo e o Judiciário. Independentes e harmônicos.

Logo, entendemos que o Poder Legislativo tem a função típica de legislar, ou seja,

de traduzir, através de leis, o sentimento social, a “vox populi”, um fato ocorrido em

sociedade que tenha elevado valor e traga uma mudança social que necessite de

normatização. E tem, ainda, como função atípica fiscalizar os outros dois Poderes.

Se o Presidente não sabe, quero dizer que o TCU é vinculado ao Legislativo.

Prestem bem atenção, senhoras e senhores, aliás eu gostaria que essa notícia fosse

dada talvez em Cuba ou na Venzuela, onde os dirigentes têm essa condição.

Deputado Célio Moreira, o Presidente Lula disse o seguinte: que estuda elaborar
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projeto para reduzir e limitar o poder de atuação do TCU; que o TCU tem gerado

prejuízos ao País. Então, disse que o TCU tem gerado prejuízos e que agora está

estudando um projeto para reduzir o poder de fiscalização do TCU. Brasil, 2010.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa. e dizer algumas

palavras. O Deputado que o antecedeu estava cobrando o cumprimento da palavra

do Governador, que palavra, promessa tem de ser cumprida. Estou com ele quanto à

questão de que a nossa polícia precisa ser realmente bem remunerada, o que ajuda

bastante a combater a corrupção, o desvio. Precisa-se, sim, de polícia bem paga,

bem preparada. Mas ele está cobrando um compromisso que o Presidente Lula

também fez quando esteve em Belo Horizonte. Que o metrô de Belo Horizonte seria

concluído. Isso foi feito no início do seu governo, que está acabando, e ele não

moveu uma palha. Prometeu que os aposentados e pensionistas deste país teriam

vida de europeu. Hoje os aposentados e pensionistas do Brasil estão com o pires na

mão, buscando dinheiro, empréstimo em banco, buscando dinheiro que não têm

condições de pagar, para comprar remédios. Aqueles que contribuíram para a riqueza

deste pais estão morrendo de fome, com falta de atendimento à saúde.

Queremos também que ele cumpra isso, aquilo que prometeu. Os aposentados e

pensionistas foram para Brasília, marcaram presença, e foram enrolados,

empurraram, como estão empurrando até hoje, com a barriga, aqueles que deram a

carne, o sangue para riqueza deste país. Enfim, todos estão vendo o que os

aposentados e pensionistas estão passando. Por que não fazem um levantamento e

um estudo para reajustar pelo menos como é reajustado o salário mínimo? Por que

não recuperar o salário daqueles que se aposentaram com dez salários e hoje estão

recebendo cinco, seis salários?

Portanto, Deputado, quero parabenizar V. Exa. e alertar. Há uma passagem na

Bíblia que diz o seguinte: “Aquele que fala sem pensar torna-se tolo”. Então, que o

que for falado, se cumpra.

O Deputado Duarte Bechir* - Agradeço, Deputado, a intervenção de V. Exa. Dando

continuação à fala, Sr. Presidente, gostaria de relembrar a todos, Sras. e Srs.

Deputados, que está clara a função do TCU. O TCU é um Tribunal administrativo,

responsável por auxiliar o Congresso Nacional no controle externo, ou seja, na
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fiscalização contábil das contas públicas nacionais e das empresas supranacionais

em cujo capital social a União tenha participação, tanto direta quanto indiretamente,

como é o exemplo de Itaipu Binacional. O TCU é, portanto, vinculado ao Poder

Legislativo.

Quero repetir a fala do Presidente, conforme publicação na “Folha de S.Paulo”: o

governo estuda elaborar projeto para reduzir e limitar o poder de atuação do TCU.

Respeito o TCU e o TCE. São tribunais que existem para fiscalizar os recursos

públicos, a sua aplicação; para fiscalizar, Sr. Presidente, como estamos vendo agora,

se está havendo renúncia de receita. E mais, gostaria de dizer a V. Exa. e aos demais

parlamentares que a formação do TCU é de nove Ministros, sendo três indicados

exclusivamente pelo governo federal. O governo, então, tem um terço na sua

formação. Então, não consigo entender que no ano de 2010 o nosso Presidente

afirme que está elaborando um projeto para reduzir o poder de atuação do TCE.

Lembro-me aqui de uma emissora popular de TV da Venezuela que foi fechada

recentemente porque se negou a transmitir um dos breves pronunciamentos do

Presidente Hugo Chávez. Ele mandou fechar imediatamente a TV tão popular e que

faz parte da cultura venezuelana. Essa fala do Presidente Lula, resguardadas as

devidas proporções, nos reporta muito a atitudes como a que me referi. Lembro-me

também de um outro fato. Quando o mundo inteiro está preocupado com o

enriquecimento de urânio, o Presidente afirma que determinadas nações que estão

em guerra constante também devem merecer o direito a esse enriquecimento, e

sabemos lá com que finalidades!

Sr. Presidente, o nosso objetivo é demonstrar, nessa fala, o respeito pelas

instituições, relembrar que os Poderes são independentes e harmônicos, como

preceitua a própria Constituição Federal. Ao tomar posse nos cargos públicos, a

primeira coisa que fazemos é jurar obedecer a Constituição. Que ela seja obedecida,

respeitada e que os Poderes sejam também harmônicos e independentes. É o que

temos a manifestar nesta tarde. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1º, transferi-la



____________________________________________________________________________
1013

ao Deputado André Quintão. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, trago aqui dois assuntos que

considero relevantes para sensibilizar os poderes públicos, principalmente no âmbito

do Estado, para providências urgentes em relação a situações que mencionarei nesta

tribuna.

Passarei ao primeiro caso. Infelizmente, por questões climáticas, algumas regiões

em Minas Gerais, particularmente o nosso semiárido, compreendendo o Norte de

Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri, estão sofrendo, principalmente o Norte de Minas e

o Jequitinhonha, um longo período de estiagem. Esse longo período de ausência de

chuva, associado a um processo histórico de descaso, de desleixo dos poderes

públicos, além de questões sociais acumuladas ao longo de anos e de décadas,

fazem com que as consequências desse momento climático agravem as condições

de vida da população que mora nessa região. Hoje são vários Municípios que estão

em situação de emergência. Dezenas, centenas de pessoas nessas comunidades

não estão tendo sequer acesso ao abastecimento de água para consumo próprio.

Isso é muito grave. Temos relatos de Prefeitos que estão sem condições de prover

um bem básico para a sobrevivência humana, que é exatamente a água. Água, que é

fonte de vida. Assim, acho muito importante que a Coordenadoria Estadual de Defesa

Civil - Cedec - tome, com muita agilidade, as providências devidas. Sabemos que

algumas medidas devem ser mais estruturantes e até temos no PPAG um projeto

estruturador específico para convivência com a seca e inclusão produtiva. Um projeto

que teve no ano passado R$26.000.000,00, mas ainda é muito insuficiente para o

atendimento dessas regiões. Precisamos garantir o fornecimento de água tratada. É

importante que a Copanor, especialmente, tenha seu trabalho mais agilizado e mais

efetivo. Precisamos de poços, de pequenas barragens, de alternativas tecnológicas

associadas e adequadas a cada comunidade e de cisternas. Mas, diante do fato de

que essas medidas não vêm sendo tomadas na velocidade e intensidade devidas, a

situação das populações se agrava, nesses períodos de estiagem. Sendo assim, as

medidas chamadas emergenciais se tornam necessárias, particularmente o
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fornecimento de água por caminhão-pipa.

Sr. Presidente, venho aqui para tratar das questões emergenciais daqueles que

estão com sede, que precisam da água para cozinhar, que têm a sua criação

morrendo por ausência de água e que precisam dela para a sua produção

agrofamiliar, produção muitas vezes de subsistência, que, em grande parte, já foi

prejudicada pela seca. Daí recorre-se também ao mecanismo emergencial das cestas

básicas. Queremos alertar o governo estadual para que, contando-se também com a

colaboração do governo federal, essas comunidades, essas prefeituras sejam

rapidamente atendidas. Muitas estão com o decreto de situação de emergência, que

precisa ser validado pela Cedec. Há muitas solicitações em curso para abastecimento

de água por meio de caminhão-pipa. Estou aqui em nome de vários Prefeitos de todo

o Médio Jequitinhonha.

Tive relatos da cidade de Itaobim, que, aliás, já está tendo uma atenção adequada

por parte da Cedec. Itinga, Araçuaí, Virgem da Lapa, Berilo, Jenipapo de Minas,

Francisco Badaró são cidades que estão sofrendo muito, hoje, em função dessa

longa estiagem.

Portanto, eis o nosso alerta emergencial, mas também a sensibilização para que

medidas mais permanentes sejam adotadas pela Copanor e por outros órgãos que

possam, de maneira mais permanente, garantir o sagrado direito humano à água.

Uma outra situação, Sr. Presidente, que nos toca muito e de maneira profunda é a

situação dos povos indígenas em Minas Gerais. Acompanhamos, no mês de janeiro

e, agora, em fevereiro, uma grave situação vivida pelo povo maxacali. A etnia

maxacali é integrante da história do povo brasileiro e mineiro, mas hoje, infelizmente,

está reduzida a um contingente de aproximadamente 1.365 indígenas, sendo que 320

são menores de 6 anos, distribuídos nas aldeias de Água Boa e Pradinho.

As aldeias de Água Boa, no Município de Santa Helena de Minas, e Pradinho, no de

Bertópolis, sofreram, nos meses de janeiro e fevereiro, problema muito grave de

ocorrência de diarreia em crianças e de contaminação por bactérias. Infelizmente,

algumas crianças vieram a falecer. Foram 4 óbitos e mais de 80 internações. Muito do

que ocorreu nessas aldeias diz respeito a problemas graves de saneamento básico.

Isso porque essas aldeias e comunidades não têm acesso à água tratada nem ao
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saneamento básico. Muitas vezes as crianças têm sua fonte de água no Rio

Umburana. Foi exatamente a água do rio, contaminada por bactérias, que levou a

essa situação dramática de saúde. Fico com muito receio, porque a situação ocorre, a

imprensa divulga, há mobilização instantânea, no calor da tragédia, que levou

precocemente a vida de crianças indígenas, e depois a situação cai no esquecimento.

Essas mesmas aldeias maxacalis, tanto em Pradinho quanto em Água Boa, tiveram

surto de doença em 2005; se não me falha a memória, de cólera, que atingiu

indígenas e levou muitos deles ao óbito. Agora, cinco anos depois, aparece essa forte

diarreia causada pela contaminação por bactéria. Isso deve ser enfrentado com ação

integrada dos poderes públicos, visto que tem a ver com o papel da Funai e da

Funasa, que são órgãos federais, com a Secretaria de Saúde, com as Prefeituras de

Bertópolis e Santa Helena e também com as cidades próximas, como Maxacalis e

Águas Formosas, que fizeram, com empenho, apesar de todas as dificuldades, o

atendimento a essas crianças indígenas.

Estivemos, no nosso mandato, junto ao Conselho dos Povos Indígenas e ao

Instituto Dom Luciano, na Funasa regional, em Governador Valadares, e também

estivemos junto ao Conselho dos Povos Indígenas - Coping -, no Ministério Público

Federal, e um conjunto de medidas foi acertado entre comunidades e Prefeituras.

Hoje, na Comissão de Participação Popular, aprovamos requerimento para que a

Assembleia, “in loco”, com essas autoridades, também acompanhe o ritmo de

implementação das medidas acertadas, o que, repito, passa pela viabilização do

acesso à água tratada, pelas medidas na área de saneamento básico e pela

permanência de ambulância na área indígena. Digo isso porque, muitas vezes, a

ambulância destinada aos povos indígenas é utilizada para todo o Município, diante

da carência de um número adequado de veículos. Passa ainda pela maior presença

da Funasa, com maior condição de mobilidade, e também pela disponibilização de

medicamentos suficientes e adequados para essas comunidades, bem como pela

melhoria no atendimento à saúde indígena. Aliás, apresentei emenda parlamentar há

cerca de três anos, para o Município de Bertópolis, com a finalidade de implementar

uma unidade básica de saúde na aldeia de Pradinho, e agora essa emenda está

executada.
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Há um compromisso acertado de rapidamente se colocar em funcionamento essa

unidade básica de saúde. Portanto é muito importante a ação conjunta de órgãos

estaduais, municipais e federais. São comunidades que hoje enfrentam problemas de

subsistência, de produção agrícola, em face também da diminuição do acesso à terra.

Portanto um conjunto de medidas precisa ser tomado.

Poderia falar ainda da situação de outros povos indígenas que vivem dificuldades,

mas isso faremos, de maneira pública, no mês de abril. Aprovamos também, na

Comissão de Participação Popular, a pedido do Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais, a realização de uma audiência pública destinada especificamente a

fazermos um balanço da situação das várias etnias dos povos indígenas de Minas

Gerais.

Há um conjunto de medidas. Estamos tentando audiência na Funai, em Brasília,

para que essas etnias tenham um atendimento digno como, de fato, elas merecem.

Mas, desta tribuna da Assembleia, reitero a solicitação para que, em especial, os

órgãos relacionados à proteção da vida, à promoção da saúde indígena e do

saneamento básico naquela região possam tomar medidas urgentes a fim de que não

tenhamos, outra vez, de relatar que, infelizmente, vidas foram levadas antes do

tempo por ausência de medidas hoje absolutamente acessíveis à maior parte da

população. Falo de água tratada e saneamento básico, que infelizmente os nossos

irmãos maxacalis de Pradinho e Água Boa ainda não têm. Portanto fica aqui a voz e a

ação da Assembleia, que está acompanhando, junto ao Ministério Público Federal, o

conjunto de medidas acertadas pelos órgãos públicos estaduais, municipais e

federais. 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 2 de março, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também na mesma data, às 14

horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na

edição do dia 2/3/2010.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Duarte Bechir

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

Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em

turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.437; discurso do Deputado

Durval Ângelo - Registro de presença - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo -

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

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana

- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - 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 Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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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 Weliton Prado - Quero agradecer a todos e saudá-los. Como vocês

sabem, todas as pesquisas demonstram que uma das maiores preocupações da

população mineira é o aumento da violência e da criminalidade. E para combater a

violência e a criminalidade é preciso haver investimento. Há muito tempo cobramos a

criação do Fundo Estadual de Segurança Pública e pedimos que os recursos

arrecadados com a segurança pública sejam destinados a essa área. Cobramos o

auxílio periculosidade até para quem está na reserva, porque não deixa de ser

policial. Isso está na Constituição Estadual, mas não é cumprido. Para combatermos

a violência e a criminalidade é necessário aumentarmos o efetivo da Polícia Militar, do

Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. O número de policiais civis é muito menor do

que deveria ser. Segundo dados oficiais da Organização Internacional do Trabalho,

dever haver um policial para cada mil habitantes. Nenhum dos 853 Municípios de

Minas Gerais - principalmente das maiores cidades - atende a esses critérios. De

acordo com dados do Jornal de Juiz de Fora, apesar de o Município ter mais de 550

mil habitantes, só existem ali 160 policiais. Imaginem o débito de policiais civis em

Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, enfim, em todas as regiões do Estado! O

governo realizou um concurso para preencher cargos em 2008, e mais de 247

policiais ficaram como excedentes. Passaram nas provas, obtiveram notas suficientes

para ingressar na corporação, mas ficaram como excedentes. Este é um ano eleitoral,

portanto, não há possibilidade de haver outro concurso público. O governo prometeu -

e se é promessa, deve ser cumprida - que a meta do Estado, até o final de 2010, era

dispor de pelo menos 12.500 policiais civis. Esse número é pouco perto da demanda

de policiais civis em nosso Estado. O governo não vai conseguir atingir essa meta.

Temos em torno de 10.950 policiais. O número de policiais aumentou nos últimos

anos? Temos de reconhecer que aumentou de forma significativa, mas esse número
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tem de aumentar muito mais. De acordo com a Organização Internacional do

Trabalho, para cada mil habitantes, deve haver um policial. Estamos muito longe

dessa meta. O que estamos solicitando? Quero fazer um clamor, convocar todos os

Deputados, os da base do governo, inclusive, para que possamos discutir e

sensibilizar o governo para essa realidade. Conseguimos isso no passado. É

importante que o governo garanta a contratação de todos os Agentes e excedentes.

Deve haver no Estado o princípio da isonomia. Os Delegados excedentes foram

chamados. Os Peritos excedentes foram chamados, mas os Agentes não foram

chamados. Fazemos um apelo a todas as lideranças, independentemente do partido

político, para que possamos garantir o aumento do efetivo da Polícia Civil, colocar

mais agentes na rua, porque são eles que combatem a criminalidade de fato. É muito

importante sensibilizar o governo, porque estamos num ano eleitoral. Temos de

garantir a inclusão de mais 247 policiais. Solicito à Deputada Maria Tereza Lara, que

é membro da Comissão de Segurança Pública, que nos ajude. Estamos

apresentando requerimentos em Plenário e requerimentos da Comissão. Queremos

que a Comissão possa tirar uma posição, ou seja, garantir que o governo chame

todos os 247 Agentes excedentes, que vão estar nas ruas combatendo a

criminalidade, que aumenta de forma assustadora em nosso Estado. Em Uberlândia,

comparando a criminalidade de 2008 e 2009, houve um aumento de 62%. Os crimes

violentos aumentaram 100%. A violência assusta a população, por isso temos de

colocar homens na rua, aumentar o efetivo. É muito importante o apoio dos

Deputados desta Casa, garantindo a inclusão desses Agentes, o mais rápido

possível, para defenderem a sociedade. Quero, ainda, dizer que a campanha contra

as tarifas mais caras do mundo, os serviços cobrados pelas empresas de telefonia e

internet, está a pleno vapor. A campanha conseguiu uma adesão muito grande.

Recebemos um grande número de telefonemas e “e-mails” em nosso gabinete. Quero

agradecer a todos. A campanha vai pegar fogo. Tenho certeza de que vamos ter o

mesmo sucesso que tivemos com a Copasa, com a Cemig e com a Taxa de Incêndio.

Vamos ter êxito também com essa campanha. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, já iniciamos esta reunião, perguntando se

já estamos num processo de obstrução. A Assembleia não consegue votar. Temos
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vários vetos na pauta. Precisamos votá-los, mas não sei se já começamos com o

processo de obstrução. Se começamos, é lamentável, mas fico feliz, nesta manhã, ao

ver que há uma preocupação, não sei se é uma orientação do governo federal, com a

segurança pública, porque em oito anos do governo do Partido dos Trabalhadores, do

PMDB, praticamente vimos investimento zero em segurança pública em Minas

Gerais. Vimos também o investimento zero do governo federal no fundo penitenciário.

O governo do Estado investiu na construção das penitenciárias, em concurso e na

convocação de novos homens para as Polícias Militar e Civil, mas o governo federal

não fez absolutamente nada. Quero lembrar o primeiro concurso realizado para a

Polícia Rodoviária Federal. E aí fica muito fácil explicarmos o que aconteceu nesse

Carnaval e o que ocorre nas estradas em Minas Gerais por causa da falta de

investimentos na Polícia Rodoviária Federal. Milhares de policiais rodoviários federais

foram escolhidos para os outros Estados, mas não houve a designação de efetivo

para Minas Gerais, que detém a maior malha rodoviária federal do Brasil. A Comissão

de Segurança Pública da Assembleia realiza muitas viagens, constatamos a presença

do Estado nos 853 Municípios, mas a Polícia Rodoviária Federal não está nas

estradas. Está acontecendo um concurso da Polícia Rodoviária Federal, e Minas

Gerais tem carência de quase 3 mil homens e mulheres nas nossas estradas.

Quantos serão enviados para Minas? Quarenta. Não é possível preencher nem o

“deficit” dos postos das estradas federais, que é por onde entram as armas, a

criminalidade, a droga. O governo federal abandonou as estradas federais em Minas

Gerais. Ademais, não há apenas a questão das armas. E os acidentes? E o que

aconteceu na BR-381 nesse Carnaval? E as mortes em Minas Gerais? Que bom o PT

tratar agora do problema da segurança em Minas Gerais! Será que o governo federal

vai participar? Será que cuidará das estradas federais? Os crimes que estão

acontecendo em Minas Gerais são federais: tráfico de drogas, contrabando de armas.

E a Polícia Rodoviária Federal tem de mostrar presença. Reconheço o esforço dos

policiais federais, que têm comparecido às audiências da Comissão de Segurança

Pública da Assembleia Legislativa. O que ouvimos deles é que são 31 homens para

cuidar de 800km de rodovia federal. É impossível! É bom que se veja agora essa

preocupação, que não está traduzida nos investimentos financeiros para Minas
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Gerais. Ouvi com muita atenção e paciência o Deputado Weliton Prado e até

reconheço a intenção de sua fala - não sei se representando o PT ou o governo

federal - em relação à segurança. Porém isso não está traduzido pelo governo federal

em investimentos em Minas Gerais. Peço mais um tempo a V. Exa., Presidente, para

comentar o que o Deputado falou, apesar de se contrapor ao Regimento. V. Exa.,

como um regimentalista que zela tão bem pelo Regimento da Casa, reconhece que

não era possível essa intervenção do Deputado. Ele é assim mesmo, às vezes vai

atropelando as coisas; não era o momento para dizer isso. O próprio trabalho da

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa tem demonstrado não

apenas o meu compromisso mas o da Deputada Maria Tereza Lara, do Deputado

Rômulo Veneroso, do Deputado Tenente Lúcio. Viajamos por 17 regiões integradas

de segurança pública. No dia 2 de março estaremos em Uberlândia acompanhando o

processo de integração das polícias e deveremos contar com a presença da Polícia

Rodoviária Federal e da Polícia Federal. A nossa opinião em relação aos Delegados

excedentes foi clara e é claro que precisamos, cada vez mais, de homens e mulheres

nas polícias. Presidente, o Deputado Weliton Prado continua achando que pode

intervir neste momento. A Assembleia Legislativa tem um Regimento que deve ser

seguido. O Deputado é impertinente, ele não respeita quem está fazendo uso do

microfone e quer que falemos o que ele deseja. Deputado, V. Exa. tem que respeitar

quem está usando a palavra. Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que mostre ao

Deputado Weliton Prado como a Assembleia Legislativa funciona, como os

Deputados respeitam uns aos outros. A posição da Comissão de Segurança Pública

da Assembleia Legislativa é de que a população de Minas Gerais tenha segurança. É

importante que os excedentes sejam chamados e a Comissão se manifestará como

se manifestou em relação aos Delegados. Esperamos que o Deputado Weliton Prado,

tão combativo, solicite ao Presidente Lula, ao PT que não mande apenas 40 policiais

rodoviários federais. Faltam 3 mil policiais rodoviários em Minas Gerais. É necessário

que o governo envie os policiais e envie os recursos para a segurança pública porque

é o governo do Estado que está cuidando da luta contra o tráfico de drogas e o

contrabando de armas. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº

19.437, que concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.599, de

23/1/2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o

imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em

discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, telespectadores da nossa TV Assembleia, ontem, dia 22 de

fevereiro, foi um dia que entrará para a história do Poder Judiciário de Minas Gerais.

Talvez, o que se poderia supor ser uma mera transmissão de cargos de uma Mesa

Diretora para outra, não foi. Além do aspecto da democracia, da disputa acirrada, da

livre circulação e do debate de ideias, acho que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais

inaugura uma nova fase para se construir uma justiça para o século XXI. Vejo que a

nova direção tem muitos desafios pela frente. Ela enfrenta, mais do que nunca,

problemas crônicos herdados do Poder Judiciário, em Minas Gerais e no Brasil, e,

com toda certeza, pelo perfil dos eleitos, pela história de vida, por toda a produção

acadêmica da nova direção, saberá superar esse desafio.

Antes de abordar o fato em si, gostaria de fazer um preâmbulo, com alguma

referência histórica. Para fazê-lo, aproveito este livro, que será lançado hoje, às 17

horas, de autoria do Prof. Rogério Medeiros de Lima, que reflete sobre direito e

justiça. Recebi um exemplar ontem e fiz questão de lê-lo com ansiedade e avidez,

dada a competência do autor, professor universitário, Desembargador do Tribunal de

Justiça e autor de vários outros livros e artigos jornalísticos. Sempre escreve sobre

reflexões que nos levam a pensar no Judiciário que queremos no século XXI. Este

livro está sendo lançado com o patrocínio da Escola Judicial Desembargador Edésio

Fernandes - Ejef -, muito bem coordenada, tendo à sua frente, como

Superintendente, o 2º-Vice-Presidente do Tribunal, o Desembargador Reynaldo

Ximenes Carneiro, pioneiro e inovador na Escola do Judiciário. Ele desenvolveu uma

pesquisa inédita em termos de Brasil acerca do pensamento médio dos Juízes e

Desembargadores em Minas Gerais; teve ação arrojada em parcerias com a

Faculdade dos Jesuítas - Faje - e a Fundação Getúlio Vargas, para discutir e

aprofundar temas pioneiros e promover cursos para a Justiça no Estado. Orgulho-me
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de ter sido escolhido professor de uma das disciplinas do curso coordenado pela

Faje, que recebeu nota A do MEC - uma faculdade de excelência no Brasil. Sou

professor da disciplina Políticas Públicas em Direitos Humanos. O Desembargador

Reynaldo Ximenes sempre trabalhou com temas que traduzem o anseio, o

sentimento da população, mas com visão inédita e pioneira, como sempre tem

demonstrado. No livro do Prof. Rogério Medeiros, há vários ensaios e artigos, como

Defensoria Pública, a questão das telefônicas e das agências reguladoras - O

Deputado Weliton Prado deveria lê-lo -, a crise do Judiciário. Destaquei dois deles:

primeiro, o brilhante ensaio “Arbitragem e crise do Judiciário”, tratado a partir da pág.

49; segundo, o artigo “Dia da Justiça - 8 de dezembro”, pág. 113. No primeiro ensaio,

o Desembargador e Professor Rogério Medeiros Garcia aborda uma linha de tempo

bem interessante, colocando na clássica divisão de Montesquieu - “O Espírito das

Leis” -, o papel, a função e a predominância, em determinados momentos históricos,

de um dos três Poderes e conforme a máxima montesquiana de que só o poder

controla o poder.

O professor, de forma brilhante, aborda que o século XIX, Sr. Presidente, é o da

predominância do Poder Legislativo, em que o mundo supera uma fase de governos

despóticos, centralizadores, autoritários e a partir de monarquias centralizadas e

autocráticas. Dois fatos marcam um processo novo na história, um deles um pouco

mais distante e outro no apagar das luzes do século anterior: a Independência dos

Estados Unidos e a Revolução Francesa. Ele diz que o século XIX é o da

predominância do Poder Legislativo, porque interessava à sociedade o controle desse

poder despótico na visão do império da lei. Partiram, então, do princípio da

legalidade. Houve a predominância, o crescimento e o fortalecimento do Poder

Legislativo e o surgimento dos partidos políticos na história da humanidade. Por meio

da lei, regular a vida dos cidadãos e cidadãs tornou-se o centro do grande debate

político do século XIX.

O autor continua dizendo que o que marca o século XX é a predominância do Poder

Executivo. Em um mundo em crise, com duas grandes guerras mundiais e outras,

com a crise econômica de 1929, a grande crise, houve uma centralização do poder

nas mãos do Executivo. Então, o século XX foi marcado por essa centralização, por
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esse processo em que decisões precisariam ser mais rápidas para responder a um

mundo em guerra e com violações tremendas de direitos humanos. Ao mesmo

tempo, havia uma outra guerra, a econômica.

Tanto no ensaio como no artigo, o Professor Desembargador Rogério Medeiros

Garcia de Lima, filho de São João del-Rei, o qual atuou como Promotor de Justiça no

início da sua carreira - há 20 anos é Juiz de Direito, estando na segunda instância do

Tribunal -, diz que o século XXI será o do Judiciário. Ele aborda e tenta lançar luzes

sobre o momento em que vivemos de uma certa judicialização da política. Ele nos

ajuda a entender que o poder emerge como aquele que tem a função de garantir os

direitos, principalmente os de cidadania mencionados tanto no seu ensaio como no

seu artigo.

No artigo, com palavras proféticas, ele conclui sobre o que seria o grande desafio

da nova gestão do Tribunal de Justiça. Assim se expressa o professor: “O Poder

Judiciário precisa contribuir para minimizar a angústia e o sofrimento do povo

brasileiro.” Gostaríamos de deixar como uma grande missão da nova direção do

Tribunal de Justiça: contribuir para minimizar a angústia. E vemos como é a angústia

daqueles que recorrem ao Poder Judiciário, principalmente dos mais pobres, das

massas sobrantes e dos excluídos da sociedade que enxergam no Poder Judiciário a

única alternativa para a garantia dos seus direitos.

Vemos que existe hoje uma dicotomia entre um País legal, um Brasil legal. Se

lermos o art. 1º, que fala do Estado Democrático de Direito, o art. 5º, que trata dos

direitos individuais, o art. 6º, que fala dos direitos econômicos e o artigo que cuida

dos direitos chamados de terceira geração, veremos que tudo está consagrado na

Constituição.

Se olharmos as legislações infraconstitucionais, como o Estatuto do Idoso, o

Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Tortura, de 1997, diremos que o

Brasil legal é um cantão suíço; que o Brasil legal já tem todos os seus problemas

resolvidos; e que seu povo não tem mais angústias e sofrimentos. Entretanto, na hora

em que olhamos para o Brasil real, constataremos que há um abismo, uma dicotomia

entre esses dois brasis. Então, Srs. Deputados, de que adianta nós, parlamentares,

fazermos e aperfeiçoarmos tantas leis, se elas não são garantidas, se não há
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acompanhamento das políticas públicas em tempo real e se os direitos não são

traduzidos em políticas reais e efetivas? Daí o grande papel do Judiciário no século

XXI. Acerta o Desembargador Rogério Medeiros quando coloca, como grande desafio

do século XXI que o Judiciário seja o garantidor desses direitos. Assim, quero elogiar

a eleição e saudar o novo Presidente, Desembargador Cláudio Costa, que, com todo

um histórico de serviço prestado à advocacia, é oriundo do quinto da OAB e carrega

uma tradição significativa: seu pai, Desembargador Hélio Costa, dá o nome à maior

comenda do Poder Judiciário do Estado. Ele já presidiu o Tribunal de Justiça e, por

uma feliz coincidência - alguém já disse que são mais “cristocidências” que

coincidências -, foi eleito ontem, no dia do aniversário de seu pai, que está

hospitalizado.

Minha mensagem final será para as mulheres, ao falarmos da eleição da Mesa do

Tribunal de Justiça, Deputada Jô Moraes.

Gostaria de dizer ainda que o Desembargador Cláudio Costa venceu as eleições

em um processo democrático, com 74 dos 117 votos, demonstrando a liderança, a

coerência e a postura que sempre teve na vida pública, com toda a tradição de seu

pai. Natural de Sabará, traz aqui a voz da região metropolitana e, de alguma forma,

esse grito que o Desembargador Rogério Medeiros levanta, muito além da

modernização e da mudança da lei, e que é o desafio do Judiciário: minimizar a

angústia e o sofrimento do povo brasileiro. Tenho a certeza de que V. Exa., na

Presidência do Tribunal, com toda sua formação de diálogo e com sua postura

democrática, saberá ter um entendimento com os pares do Tribunal, os Juízes de

Minas Gerais e essa combativa e séria entidade: a Associação dos Magistrados de

Minas Gerais, tão respeitada aqui nesta Casa e que tem sido uma grande instituição

ao dialogar com o Poder Judiciário, sempre na busca do bem, da agilidade na

prestação jurisdicional e dos direitos dos Juízes e Desembargadores do Estado.

Mas, Sr. Presidente, não posso furtar-me de dizer que, ao lado do Desembargador

Cláudio Costa, estará, como 1º-Vice-Presidente do Tribunal, o Desembargador Mário

Lúcio Carreira Machado, que será o Superintendente Judiciário, com funções

judicantes fundamentais. Ele carrega essa mesma formação do Desembargador

Presidente e, mais do que isso, traz também a nossa Pitangui para estar
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representada na Mesa Diretora do Tribunal de Justiça.

É importante registrar a seriedade que o Desembargador Mário Lúcio tem

demonstrado em sua carreira. Com certeza, o Desembargador Cláudio Costa terá um

grande auxiliar, alguém que, à sua altura, saberá ajudar na condução do Poder

Judiciário. Na 2ª-Vice-Presidência, o Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues

ocupará o lugar do Desembargador Reynaldo Ximenes na Escola do Judiciário,

dando continuidade a esse trabalho feito com o intuito de preparar o Judiciário para

dar ouvidos aos clamores do povo. Não era objetivo do artigo do Desembargador

Professor Rogério Medeiros, mas, com toda certeza, a presença do Desembargador

Joaquim Herculano dará espaço aos clamores e às angústias do povo, dará ouvidos

a essas dores e a esses limites. O senhor saberá estruturar ainda mais a Escola do

Judiciário para que realmente a voz, a dor e o sentimento do cidadão comum possa

expressar-se.

Gostaria também de registrar aqui uma mudança significativa na Corregedoria, que

tem sido grande parceira da Comissão de Direitos Humanos, com a eleição do

Desembargador Alvim Soares para Corregedor-Geral e do Desembargador Audebert

Delage para Vice-Corregedor. Essas duas pessoas têm uma história de vida que

marca a realidade do Judiciário mineiro. Saberão chamar a atenção de Juízes

insensíveis à dor e ao sofrimento dos jurisdicionados de Minas Gerais e, se houver

exorbitância, saberão puni-los dentro do limite da lei, garantido o amplo direito de

defesa.

Deixo para fazer um destaque no final. Deixo para o final, Presidente, porque a

questão merece realmente um destaque significativo. Pela primeira vez na história do

Judiciário de Minas Gerais uma mulher ocupa um cargo de direção. E quero ressaltar

que essa mulher carrega na sua trajetória pessoal de luta esses ouvidos e esses

olhares para as angústias e sofrimentos do povo. Falo aqui da Desembargadora

Márcia Maria Milanez, que será responsável pela 3ª-Vice-Presidência e pela

Superintendência da Assessoria de Gestão da Inovação - Agin. Dra. Márcia é oriunda

do Ministério Público como Promotora e Procuradora. Tem na figura do seu pai,

Desembargador Milanez, o grande exemplo pela história que construiu no Vale do

Aço. Trata-se de uma das figuras ímpares que mais marcaram o Vale do Aço, região
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eivada de violência e tantas atrocidades. A voz, nos Tribunais do Júri do

Desembargador Milanez, ressoava longe, a fim de construir a justiça. Márcia carrega

um currículo invejável na sua formação pessoal, um currículo de grande sensibilidade

na sua formação para as questões sociais, por isso vai coordenar projetos pioneiros

como o Projeto Novos Rumos na Execução Penal, que tem dado um exemplo na

construção das Apacs em Minas Gerais. A Márcia, como Desembargadora de uma

câmara criminal, conhece muito bem a dor e as angústias não só dos presos mas

também das vítimas desses presos, dos familiares dos dois polos envolvidos nessa

questão. Márcia também será coordenadora do PAI-PJ, que, infelizmente, não é

muito conhecido no Poder Judiciário e que para o paciente apenado, em conflito com

a lei e com transtorno mental, tem sido um diferencial em todo o país. O índice de

recuperação é invejável, e o trabalho de envolvimento das famílias e dos pacientes

em conflito com a lei é extraordinário. Estarão afeitos ao trabalho de Márcia Milanez

os Juizados de Conciliação, que tanto têm feito para agilizar o Poder Judiciário em

Minas Gerais.

Colegas Deputados, amigos e amigas, expresso o pensamento do Presidente desta

Casa que, ontem, ao lado do Deputado Gil Pereira, esteve conosco na comemoração

dos eleitos. Fomos à casa da Desembargadora Márcia Milanez para levar o abraço

da Assembleia Legislativa, a alegria do Legislativo. Expressamos o pensamento de

todos os colegas Deputados. Desembargador Cláudio Costa, demais membros da

Mesa, Srs. Corregedores, e especialmente Desembargadora Márcia Milanez, que as

palavras deste livro do Prof. Rogério Medeiros, “Refletindo o Direito e a Justiça”, que

será lançado hoje às 17 horas, na Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes,

no edifício Mirafiori, sejam o lema dessa direção. Os senhores e a senhora têm

sensibilidade para essa questão. Repetirei a frase que está num dos artigos, na

página 113: “O Poder Judiciário precisa contribuir para minimizar a angústia e o

sofrimento do povo brasileiro”. Temos que promover mudanças para que a voz do

povo possa ser ouvida. Que não tenhamos cidadãos de 1ª classe. Estes podem

pagar bons advogados e têm direito a muitos recursos. Se condenados, podem

recorrer; se forem presos, irão encurtar o tempo de prisão. Que não tenhamos

cidadãos de 2ª classe, que dependem da Defensoria Pública. Em Timóteo, a
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Defensoria Pública se acovardou de fazer o júri de pistoleiros e mandantes de um

sindicato de crime, como assistimos recentemente. Muitas vezes, a Defensoria não

está estruturada e não atua como esperávamos. Que não tenhamos cidadãos de 3ª

classe, aqueles que cometem os delitos e que são considerados a escória, o lixo da

sociedade. Que tenhamos uma única sociedade e que a angústia e o sofrimento do

povo tenham maior expressão no Poder Judiciário. Que não seja como vimos hoje

uma ação isolada do Desembargador Reynaldo Ximenes, com sua grande

sensibilidade humana. Que toda a Mesa Diretora e os Corregedores tenham a

mesma sensibilidade que o Desembargador Reynaldo demonstra em seu trabalho.

Este livro tem cinco ensaios e vários artigos e me é muito caro. Weliton, há um

artigo na página 145 que interessa a V. Exa. cujo título é “Responsabilidade civil de

empresa concessionária de serviço de telefonia”. Há, também, um artigo sobre

agências reguladoras que poderá ser lido por V. Exa.. Em sua luta solitária contra a

Cemig, a Copasa e esses monstros da telefonia, V. Exa. não está sozinho.

Estão presentes o Desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima e o Promotor

Baêta, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, que concordam com V.

Exa. e defendem a mesma causa. Concedo aparte ao Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Serei breve. Gostaria de parabenizar o

pronunciamento de V. Exa. Realmente fico muito feliz ao ver que, depois de tantos

anos de luta, o Deputado Durval Ângelo não apaga a sua chama, o seu entusiasmo e

fôlego de um garoto. É impressionante o quanto o Deputado Durval Ângelo roda por

este Estado. Temos encontrado o Deputado em todas as regiões, no Plenário e nas

Comissões, com essa garra, dinamismo e essa vontade de ver as transformações

sociais. Realmente, fico muito feliz ao ver todo esse ânimo e o resultado do seu

trabalho.

Gostaria de parabenizar a Desembargadora Márcia, pois sei que o resultado deveu-

se à sua competência e capacidade. Ficamos muito felizes ao vermos as mulheres

ocupando postos muito importantes. Pela primeira vez, uma Desembargadora ocupa

esse posto no Tribunal de Justiça. Realmente, ficamos muito felizes e orgulhosos.

Parabenizo também o Desembargador Rogério. Podem ter a certeza de que lerei o

livro com muito carinho, pois gostaria de prestigiar o seu lançamento.
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Deputado Durval Ângelo, mais uma vez, parabenizo-o pela sua atuação. Continue

firme nesse propósito, pois não podemos abaixar a cabeça. Temos de contestar as

injustiças, falar a verdade e estar sempre ao lado do povo. Parabéns.

O Deputado Durval Ângelo* - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Deixo aqui o

nosso pronunciamento e registro. Esperamos que a partir do dia 5 de março

possamos construir o Judiciário do século XXI. Que o século XXI comece agora para

o Poder Judiciário de Minas Gerais.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, da Deputada

Federal Jô Moraes, que nos dá muito prazer ao retornar a esta Casa, a que

pertenceu, e do ex-Deputado Sidinho do Ferrotaco, hoje Prefeito Municipal de São

João del-Rei. Gostaria de informar que ontem foi aniversário do meu colega Deputado

Zezé Perrella.

O Deputado Durval Ângelo - O Deputado Zezé Perrella tem de vir aqui para lhe

darmos os parabéns pessoalmente, senão teremos de falar com o Deputado Irani

Barbosa.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - A Presidência verifica, de plano, que

não há quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos

do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2010

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para a comemoração dos 20 anos do Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 fevereiro de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Gláucia Brandão e os

Deputados Durval Ângelo, Weliton Prado, Carlin Moura, Célio Moreira e Ruy Muniz.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir a violência contra a mulher, em especial as

circunstâncias que levaram ao assassinato da cabeleireira Maria Islaine de Morais,

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.

Deputada Federal Jô Moraes; Silvana Fiorillo Rocha Resende, Chefe da Divisão

Especializada da Mulher, Idoso e Deficiente da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais; Eliana Piôla, Coordenadora de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais;

Júnia Romã, Defensora Pública do Núcleo de Defesa da Mulher; Carmen Rocha Dias,

Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Márcia de Cássia Gomes,

Coordenadora Municipal dos Direitos da Mulher - Comdim -; e Maria Izabel Ramos de
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Siqueira, Presidente do Movimento Popular da Mulher - MPM -; e os Srs. André

Estevão Ubaldino Pereira, Procurador de Justiça, representando Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Delegado Wagner

Pinto de Souza, Chefe da Divisão de crimes contra a vida, representando Marco

Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Cel.

PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza,

Comandante-Geral; Cel. PM Wilson Chagas Cardoso, Diretor de Inteligência da

PMMG; Delegado Wellington Péres Barbosa, Chefe do Departamento de

Investigação, Orientação e Proteção à Família; Delegado Edson Moreira da Silva,

Chefe do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa; Relbert

Chihaidre Verly, Juiz da 13ª Vara Criminal; Sérgio Márcio Costa Ribeiro, Diretor do

Instituto de Criminalística de Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Ruy Muniz, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.866/2008

(relator: Deputado Rômulo Veneroso), no 1º turno, é retirado da pauta, atendendo-se

a requerimento do 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. Os Requerimentos nºs nº 5.383/2010, 5.396, 5.397, 5.398,

5.399, 5.400, 5.401, 5.402, 5.403, 5.404 e 5.436/2010 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Tenente Lúcio. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providência para a contratação dos candidatos

aprovados no concurso realizado em 2008, para provimento de cargos de Agente da
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Polícia Civil; Ruy Muniz (8) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social pedido de providência para a criação de um

programa estadual de proteção às mulheres e a suas famílias, ameaçadas ou

vitimadas por atos de violência, programa esse no qual esteja incluída a estruturação

de "casas de passagem", destinadas a receber mulheres e seus filhos, quando a

permanência destes em sua residência os expuser a risco; seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providência para que as

Delegacias de Mulheres disponham de psicólogos e assistentes sociais para

atendimento às vítimas de violência ou ameaça; seja encaminhado ao Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social pedido de providência para o credenciamento de

clínicas médico-psicológicas, visando a avaliar o grau de periculosidade, quando

ocorrerem ameaças por parte de homens contra mulheres, com o objetivo de orientar

medidas preventivas que visem a evitar a consumação das ameaças; sejam

encaminhados ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Delegado Chefe de

Polícia Civil pedidos de providência para que sejam realizados cursos de capacitação

destinados aos agentes públicos que atuem no atendimento das chamadas por meio

dos números 190 e Disque Denúncia da Polícia Civil (181), visando a maior agilidade

e qualidade dos serviços prestados à população mineira, principalmente no caso de

denúncias de ameaça e violência contra as mulheres, para que os denunciantes

tenham seus pedidos de socorro atendidos de acordo com a real importância da

denúncia ou queixa; seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais pedido de providências para a recomposição dos quadros de

servidores que atuam na 13ª Vara Criminal, bem como a designação de um Juiz

Cooperador, tendo em vista o grande acúmulo de processos na referida Vara, que

possui competência para conhecer e julgar causas decorrentes da prática de

violência doméstica e familiar contra a mulher; seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providência para a criação de uma Secretaria Especial de Políticas

para a Mulher nos moldes da existente no governo federal, bem como para a

implantação de Centros Integrados de Atendimento à Mulher Vítima de Violência -

CIMs - nas sedes das Delegacias Regionais de Polícia Civil em Minas Gerais; sejam

convidadas para participar da audiência pública a Sra. Eliana Piôla, Coordenadora de
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Políticas para as Mulheres de Minas Gerais e a Sra. Junia Romã, Defensora Pública

do Núcleo de Defesa da Mulher; seja encaminhado às Corregedorias da Polícia

Militar e da Polícia Civil pedido de providência para agilizar a apuração sobre

possíveis falhas nos procedimentos de recepção de denúncias, bem como no

reconhecimento de corpos pelo Instituto Médico Legal; João Leite, Maria Tereza Lara,

Rômulo Veneroso, Carlin Moura, Ruy Muniz e Célio Moreira (5) em que solicitam seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providência para a readequação

do espaço físico do Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e

Familar - CIM, a fim de abrigar adequadamente o Judiciário, o Ministério Público, a

Delegacia de Mulheres, o posto do IML, a Polícia Militar, a Defensoria Pública e as

salas para atendimento psicológico e social, visto que a atual estrutura possui espaço

precário, sem condições ideais para atendimento às mulheres vítimas de violência;

sejam encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais cópias das notas taquigráficas da reunião, bem como pedido de providência

para a instalação dos Juizados Especiais de Combate à Violência contra Mulheres e

de novas varas especializadas no combate à violência doméstica na Comarca de

Belo Horizonte (Varas da Lei Maria da Penha), e aumento do número de servidores e

de Juízes cooperadores nessas Varas, tendo em vista que as atuais Varas acumulam

mais de 28 mil processos em andamento; seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providência para a implantação de um sistema que digitalize as

impressões digitais de todas as carteiras de identidade em Minas Gerais (Sistema

Afis), bem como de banco de dados; seja realizada reunião para, em audiência

pública, discutir a situação do credenciamento pelo Detran-MG de clínicas

autorizadas a realizar exames psicotécnicos e Centros de Formação de Condutores

no Estado; seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providência para a

iluminação pública da Rua Aderbal Rodrigues Vaz como medida preventiva para a

segurança dos moradores da região; João Leite, Maria Tereza Lara, Carlin Moura e

Ruy Muniz em que solicitam seja realizada reunião em Prudente de Morais, para, em

audiência pública, discutir a precariedade do imóvel ocupado pela Polícia Militar de

Minas Gerais e a possível transferência da coorporação para outro Município; Célio

Moreira, Carlin Moura e Rômulo Veneroso em que solicitam seja encaminhado à
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Prefeitura Municipal de Contagem pedido de providência para a urgente iluminação

pública e poda de árvores na Rua Aderbal Rodrigues Vaz, local, onde supostamente

vêm ocorrendo crimes contra mulheres. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se na mesma data, às

15h15min, e para a próxima ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2010.

João Leite, Presidente - Carlin Moura - Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 30/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

da Profa. Suely Duque Rodarte para compor a Câmara de Ensino Fundamental do

Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta

Comissão Especial, nos termos do art.111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1°, do

Regimento Interno.

Pelo “curriculum vitae” apresentado pela professora indicada, verifica-se sua ampla

experiência profissional como docente e gestora educacional. As questões

formuladas à candidata foram respondidas com presteza e competência, razão pela

qual esta Comissão comprovou sua capacidade para desempenhar com eficiência as

atribuições afetas à função de Conselheira.

Conclusão

Pelo exposto, somos favoráveis à indicação da Profa. Suely Duque Rodarte para

integrar a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.
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Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 31/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

da Profa. Irene de Melo Pinheiro para compor a Câmara de Ensino Fundamental do

Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1°, do

Regimento Interno.

Detentora de grande experiência na área de educação, tendo ofertado significativa

contribuição às áreas de psicologia e orientação educacional, especialmente em

funções exercidas na Fundação Helena Antipoff, da qual é presidente desde 1999, a

indicada corresponde plenamente às expectativas desta Comissão com relação ao

seu preparo para desempenhar a função de Conselheira.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Profa. Irene de Melo

Pinheiro para integrar a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de

Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 32/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome
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da Profa. Avani Avelar Xavier Lanza para compor a Câmara de Ensino Fundamental

do Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1°, do

Regimento Interno.

A professora indicada tem larga experiência na área do ensino fundamental,

sobretudo no que diz respeito a alfabetização e letramento, temas sobre os quais

lecionou em cursos de pós-graduação e publicou obras. Além disso, tem experiência

administrativa, uma vez que já coordenou o Projeto Pró-leitura, do Ministério da

Educação em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Tendo em vista

sua consistente dedicação a questões do ensino fundamental ao longo de sua

trajetória acadêmica e a grande contribuição que já prestou, em nível estadual, a

órgãos públicos da área da educação, somos favoráveis à indicação do nome da

Profa. Avani Avelar Xavier Lanza para o cargo de Conselheira.

Conclusão

Pelo exposto, somos favoráveis à indicação da Profa. Avani Avelar Xavier Lanza

para integrar a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Joao Leite, relator - Carlin Moura - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 33/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

da Profa. Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado para compor a Câmara de

Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1°, do

Regimento Interno.
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Durante a arguição, a professora demonstrou estar bem preparada para

desempenhar com tranquilidade as funções do cargo de Conselheira. Além disso, sua

formação, conforme se depreende pela análise do currículo enviado, é altamente

compatível com as atribuições do cargo. Assim, parece-nos que a Câmara de Ensino

Fundamental muito terá a ganhar com as contribuições da professora no Conselho.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Profa. Arminda Rosa

Rodrigues da Matta Machado para integrar a Câmara de Ensino Fundamental do

Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 34/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

do Prof. Sebastião Antônio dos Reis e Silva para compor a Câmara de Ensino Médio

do Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição do candidato por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, do

Regimento Interno.

O currículo enviado pelo professor confirma sua alta qualificação para desempenhar

as funções inerentes ao cargo que pretende assumir. Na arguição a que foi

submetido, demonstrou conhecimento, segurança e clareza suficientes para integrar

com brilhantismo o Conselho Estadual de Educação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Prof. Sebastião

Antônio dos Reis e Silva para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho

Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Carlin Moura - João

Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 35/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

da Profa. Magda Lopes Campbel, para compor a Câmara de Ensino Médio do

Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, do

Regimento Interno.

A formação da professora Magda Lopes Campbel, segundo pudemos constatar

pela análise do currículo que enviou, é compatível com as funções requeridas pelo

cargo. Na arguição a que foi submetida, demonstrou desembaraço e grande

capacidade para tratar das questões relativas ao ensino médio. Parece-nos, portanto,

ser dotada dos predicados necessários para prestar grandes contribuições como

Conselheira na Câmara daquele nível de ensino.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Profa. Magda Lopes

Campbel para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de

Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 36/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2008 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento a alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome
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da Profa. Keyla Mayumi Ferreira Matsumura de Melo, para compor a Câmara de

Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, do

Regimento Interno.

Analisando o “curriculum vitae” da candidata, constatamos que ela atende

perfeitamente às exigências do cargo. Além disso, o seu desempenho na arguição

pública demonstrou o conhecimento e a experiência necessários para integrar a

Câmara de Ensino Médio com sucesso e trazer contribuições significativas para a

educação no Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Profa. Keyla Mayumi

Ferreira Matsumura de Melo para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho

Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 37/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2008 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento a alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

da Profa. Maria Aparecida Sanchez Coelho, para compor a Câmara de Ensino Médio

do Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, do

Regimento Interno.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

A candidata, além de preencher os requisitos legais para assumir a função de

Conselheira, demonstrou conhecimento sobre a matéria em pauta e sobre a Câmara

para qual foi indicada, respondendo de forma segura aos questionamentos a que foi
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sbmetida. Está, portanto, apta a contribuir de forma significariva para o bom

funcionamento do Conselho Estadual de Educação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Profa. Maria

Aparecida Sanchez Coelho para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho

Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 38/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2008 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento a alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

da Profa. Rosane Marques Crespo Costa, para compor a Câmara de Ensino Médio

do Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, do

Regimento Interno.

Durante a arguição, a candidata respondeu aos questionamentos a que foi

submetida com segurança e clareza, demonstrando ter plenas condições de ocupar o

cargo de Conselheira. Ademais, o currículo enviado pela professora atesta sua alta

qualificação na área educacional, permitindo-nos inferir, portanto, que sua presença

no Conselho Estadual de Educação será de grande valia para a educação mineira.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Profa. Rosane

Marques Crespo Costa para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho

Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Duarte

Bechir.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 39/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

do Prof. Tomás de Andrade Nogueira para compor a Câmara Superior do Conselho

Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição do candidato por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, do

Regimento Interno.

O currículo enviado pelo professor confirma sua alta qualificação para desempenhar

as funções inerentes ao cargo que pretende assumir.

Na arguição a que foi submetido, demonstrou conhecimento, segurança e clareza

suficientes para integrar com brilhantismo o Conselho Estadual de Educação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Prof. Tomás de

Andrade Nogueira para integrar a Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual

de Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Carlin Moura - João

Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 40/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

da Profa. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben para compor a Câmara

Superior do Conselho Estadual de Educação.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, inciso I, alínea “c”,
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combinado com o art. 146, § 1º, do Regimento Interno, cabe a esta Comissão emitir

parecer sobre a indicação.

Na arguição pública, a indicada respondeu de maneira satisfatória às questões

formuladas pelos parlamentares e demonstrou vasto conhecimento sobre a temática

pertinente ao cargo de Conselheira, suprindo ainda as demais exigências legais

requeridas para a função.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Profa. Ângela

Imaculada Loureiro de Freitas Dalben para integrar a Câmara de Ensino Superior do

Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Carlin Moura - João

Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA INDICAÇÃO Nº 41/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 445/2009, publicada em 11/12/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

do Prof. Faiçal David Freire Chequer para compor a Câmara Superior do Conselho

Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição do candidato por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, do

Regimento Interno.

O currículo enviado pelo professor confirma sua alta qualificação para desempenhar

as funções inerentes ao cargo que pretende assumir.

Na arguição a que foi submetido, demonstrou conhecimento, segurança e clareza

suficientes para integrar com brilhantismo o Conselho Estadual de Educação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Prof. Faiçal David

Freire Chequer para integrar a Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de
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Educação.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Carlin Moura (voto

contrário) - João Leite.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 25/2/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Duarte Bechir, notificando o falecimento da Sra. Sebastiana

Evangelista do Carmo, ocorrido no dia 23/2/2010, em Candeias. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Pitangui de Oliveira Júnior, ex-

Presidente da Câmara Municipal de Curvelo (Requerimento nº 5.335/2010, do

Deputado Doutor Viana);

de aplauso à diretoria do Conselho de Pastores de Uberlândia - Conpas - eleita

para o biênio 2010-2011 (Requerimento nº 5.346/2010, da Comissão de Turismo);

de congratulações com o Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana por sua posse no cargo

de Chefe do Estado-Maior da PMMG (Requerimento nº 5.359/2010, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Copasa-MG pela inauguração da segunda etapa da

Estação de Tratamento de Esgoto do Onça (Requerimento nº 5.364/2010, do

Deputado Fábio Avelar);

de congratulações com o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais -

Sinfarmig - pelo transcurso do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 5.365/2010, do

Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a Federação Nacional dos Farmacêuticos pelo transcurso

do Dia do Farmacêutico (Requerimento nº 5.366/2010, do Deputado Gustavo

Valadares);

de congratulações com a comunidade do Município de São Paulo (SP) pelos 456



____________________________________________________________________________
1044

anos de sua fundação (Requerimento nº 5.370/2010, do Deputado Gustavo

Valadares);

de congratulações com o Sr. Benedito Sinval Caputo da Costa por sua recondução

ao cargo de Diretor-Presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí,

extensivo a todo o Conselho Diretor (Requerimento nº 5.450/2010, da Comissão de

Educação).

de aplauso ao Cb. PM Ronei Alexandre da Silva Horta e ao Sd. PM Wilson Suzuki

Barbosa, lotados na 124ª Cia. do 22º BPM, pelo bom atendimento prestado à

população, em especial à Sra. Maria Isabel Gomes de Matos e sua filha

(Requerimento nº 5.453/2010, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas

que menciona, pela apreensão de 50kg de cocaína em 9/12/2009, em Esmeraldas

(Requerimento nº 5.455/2010, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, da 1ª Cia. PM Ind., em Nova Lima,

pelo empenho na operação Água Limpa, que culminou na apreensão de

entorpecentes, armamentos e materiais utilizados no preparo e no tráfico de drogas

(Requerimento nº 5.456/2010, da Comissão de Segurança Pública).
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