
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente

Deputado Doutor Viana - 1º-Vice-Presidente

Deputado José Henrique - 2º-Vice-Presidente

Deputado Weliton Prado - 3º-Vice-Presidente

Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário

Deputado Hely Tarqüínio - 2º-Secretário

Deputado Sargento Rodrigues - 3º-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Eduardo Vieira Moreira

Diretor-Geral

José Geraldo de Oliveira Prado

Secretário-Geral da Mesa



____________________________________________________________________________

DEPUTADOS

DEMOCRATAS - DEM

Doutor Viana Gustavo Valadares

Elmiro Nascimento Jayro Lessa

Gustavo Corrêa Ruy Muniz

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB

Carlin Moura

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Deiró Marra

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

Alencar da Silveira Jr. Sargento Rodrigues

Carlos Pimenta Tenente Lúcio

Doutor Ronaldo Zezé Perrella

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Alberto Pinto Coelho Gil Pereira

Dimas Fabiano Pinduca Ferreira



____________________________________________________________________________

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL

Doutor Rinaldo Valério

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

Adalclever Lopes Ivair Nogueira

Antônio Júlio José Henrique

Getúlio Neiva Sávio Souza Cruz

Gilberto Abramo Vanderlei Miranda

Irani Barbosa

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Duarte Bechir Walter Tosta

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Djalma Diniz Neider Moreira

Gláucia Brandão Sebastião Costa

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

Chico Uejo Wander Borges

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Arlen Santiago Dilzon Melo

Braulio Braz Eros Biondini

Delvito Alves Juninho Araújo



____________________________________________________________________________

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Adelmo Carneiro Leão Durval Ângelo

Almir Paraca Maria Tereza Lara

André Quintão Padre João

Carlos Gomes Paulo Guedes

Cecília Ferramenta Weliton Prado

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

Antônio Carlos Arantes Fábio Avelar

Antônio Genaro

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Ademir Lucas João Leite

Ana Maria Resende Lafayette de Andrada

Carlos Mosconi Leonardo Moreira

Célio Moreira Luiz Humberto Carneiro

Dalmo Ribeiro Silva Marcus Pestana

Dinis Pinheiro Mauri Torres

Domingos Sávio Zé Maia

Fahim Sawan

PARTIDO VERDE - PV

Agostinho Patrus Filho Rômulo Veneroso

Délio Malheiros Rosângela Reis

Hely Tarqüínio Tiago Ulisses

Inácio Franco



____________________________________________________________________________

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Neider Moreira BPS

Deputado Padre João PMDB-PT-PCdoB

Deputado Ivair Nogueira PMDB-PT-PCdoB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

SUPLENTES

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Wander Borges BPS

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Delvito Alves BSD

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS

Deputada Cecília Ferramenta PMDB-PT-PCdoB

Deputado Paulo Guedes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Wander Borges BPS

Deputado Doutor Ronaldo PDT



____________________________________________________________________________

SUPLENTES

Deputado Almir Paraca PMDB-PT-PCdoB

Deputada Maria Tereza Lara PMDB-PT-PCdoB

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Doutor Rinaldo Valério BPS

Deputado Carlos Pimenta PDT

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado Padre João PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado Célio Moreira BSD

SUPLENTES

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Neider Moreira BPS

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB

Deputado Antônio Júlio PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Dilzon Melo BSD

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS

Deputada Gláucia Brandão BPS



____________________________________________________________________________

Deputado Juninho Araújo BSD

Deputado Getúlio Neiva PMDB-PT-PCdoB

Deputado Paulo Guedes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Marcus Pestana BSD

SUPLENTES

Deputado Rômulo Veneroso BPS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Vanderlei Miranda PMDB-PT-PCdoB

Deputado

Deputado Dimas Fabiano BSD

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Walter Tosta BSD

Deputado

Deputado

SUPLENTES

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB-PT-PCdoB

Deputado Tiago Ulisses BPS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado



____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS

Deputado Durval Ângelo PMDB-PT-PCdoB

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Vanderlei Miranda PMDB-PT-PCdoB

Deputado Delvito Alves BSD

SUPLENTES

Deputada Maria Tereza Lara PMDB-PT-PCdoB

Deputado Eros Biondini BSD

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Ruy Muniz DEM

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INFORMÁTICA

EFETIVOS

Deputado Deiró Marra BSD

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Ruy Muniz DEM

Deputado Carlin Moura PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Arlen Santiago BSD

Deputada Rosângela Reis BPS



____________________________________________________________________________

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado Adelmo Carneiro Leão PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS

Deputado Zé Maia BSD

Deputado Jayro Lessa DEM

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Adelmo Carneiro Leão PMDB-PT-PCdoB

Deputado Antônio Júlio PMDB-PT-PcdoB

Deputado Agostinho Patrus Filho BPS

SUPLENTES

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Leonardo Moreira BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB

Deputado Ivair Nogueira PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

EFETIVOS

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB-PT-PCdoB

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD



____________________________________________________________________________

Deputado Almir Paraca PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gil Pereira BSD

SUPLENTES

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Carlos Gomes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Lafayette de Andrada BSD

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

EFETIVOS

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Gil Pereira BSD

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Tiago Ulisses BPS

SUPLENTES

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Wander Borges BPS

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB



____________________________________________________________________________

Deputado João Leite BSD

Deputado Eros Biondini BSD

Deputado Duarte Bechir BSD

Deputado Carlin Moura PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Padre João PMDB-PT-PCdoB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado Carlos Gomes PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Gil Pereira BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputada Cecília Ferramenta PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS



____________________________________________________________________________

Deputado Braulio Braz BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Dimas Fabiano BSD

SUPLENTES

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Antônio Júlio PMDB-PT-PCdoB

Deputado Pinduca Ferreira BSD

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS

Deputado Carlos Mosconi BSD

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Doutor Rinaldo Valério BPS

Deputado Ruy Muniz DEM

SUPLENTES

Deputado Arlen Santiago BSD

Deputado Doutor Ronaldo PDT

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Elmiro Nascimento DEM



____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado João Leite BSD

Deputada Maria Tereza Lara PMDB-PT-PCdoB

Deputado Rômulo Veneroso BPS

Deputado Tenente Lúcio PDT

Deputado Pinduca Ferreira BSD

SUPLENTES

Deputado Zé Maia BSD

Deputado Durval Ângelo PMDB-PT-PCdoB

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Gil Pereira BSD

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA

AÇÃO SOCIAL

EFETIVOS

Deputada Rosângela Reis BPS

Deputado Walter Tosta BSD

Deputado Ivair Nogueira PMDB-PT-PCdoB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputada Cecília Ferramenta PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Djalma Diniz BPS

Deputado Getúlio Neiva PMDB-PT-PCdoB

Deputado Duarte Bechir BSD

Deputado André Quintão PMDB-PT-PCdoB



____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS

EFETIVOS

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Djalma Diniz BPS

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Adalclever Lopes PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Juninho Araújo BSD

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

COOPERATIVISMO

EFETIVOS

Deputado Alencar da Silveira Jr. PDT

Deputado Eros Biondini BSD

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Carlos Gomes PMDB-PT-PCdoB

SUPLENTES

Deputado Zezé Perrella PDT

Deputado Deiró Marra BSD



____________________________________________________________________________

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Tenente Lúcio PDT

Deputada Cecília Ferramenta PMDB-PT-PCdoB

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

EFETIVOS

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado PDT

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Padre João PMDB-PT-PCdoB

Deputado Gil Pereira DEM

SUPLENTES

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Fawim Sawan BSD

Deputado Antônio Júlio PMDB-PT-PCdoB

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Durval Ângelo PMDB-PT-PCdoB

Deputado Dimas Fabiano DEM

OUVIDORIA PARLAMENTAR

Ouvidor Parlamentar: Deputado Wander Borges



____________________________________________________________________________

ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da

Reunião

Número Tipo Data da

Publicação

Página

30.6.2009 1ª Reunião Regional da Comissão

Interestadual Parlamentar de

Estudos para o

Desenvolvimento Sustentável

da Bacia Hidrográfica do Rio

São Francisco - Cipe São

Francisco

27.3.2010 1266

18.8.2009 2ª Reunião Regional da Comissão

Interestadual Parlamentar de

Estudos para o

Desenvolvimento Sustentável

da Bacia Hidrográfica do Rio

São Francisco - Cipe São

Francisco

27.3.2010 1267

23.2.2010 4ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

2.3.2010 1

23.2.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

4.3.2010 72

23.2.2010 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.3.2010 252



____________________________________________________________________________

23.2.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.3.2010 252

23.2.2010 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.3.2010 384

23.2.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

11.3.2010 385

24.2.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

2.3.2010 16

24.2.2010 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

3.3.2010 19

24.2.2010 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.3.2010 253

24.2.2010 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

5.3.2010 255



____________________________________________________________________________

16ª Legislatura

24.2.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

5.3.2010 256

24.2.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

5.3.2010 258

24.2.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.3.2010 259

24.2.2010 1ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.3.2010 260

24.2.2010 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.3.2010 261

24.2.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.3.2010 263



____________________________________________________________________________

24.2.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.3.2010 264

24.2.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial sobre a Arbitragem

5.3.2010 265

24.2.2010 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.3.2010 497

25.2.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação dos

Nomes de Suely Duque

Rodarte, Irene de Melo Pinheiro,

Avani Avelar Xavier Lanza,

Arminda Rosa Rodrigues da

Matta Machado, Magda Lopes

Campbel, Keyla Mayumi

Ferreira Matsumura de Melo,

Maria Aparecida Sanchez

Coelho, Rosane Marques

Crespo Costa, Ângela

Imaculada L. de Freitas Dalben,

Sebastião Antônio dos Reis e

Silva, Tomás de Andrade

Nogueira e Faiçal David Freire

Chequer para Comporem o

Conselho Estadual de Educação

2.3.2010 17

25.2.2010 2ª Reunião Extraordinária da 4.3.2010 74



____________________________________________________________________________

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.2.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação dos

Nomes de Suely Duque

Rodarte, Irene de Melo Pinheiro,

Avani Avelar Xavier Lanza,

Arminda Rosa Rodrigues da

Matta Machado, Magda Lopes

Campbel, Keyla Mayumi

Ferreira Matsumura de Melo,

Maria Aparecida Sanches

Coelho, Rosane Marques

Crespo Costa, Ângela

Imaculada Loureiro de Freitas

Dalben, Sebastião Antônio dos

Reis e Silva, Tomás de Andrade

Nogueira e Faiçal David Freire

Chequer para Comporem o

Conselho Estadual de Educação

4.3.2010 74

25.2.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

5.3.2010 267

25.2.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

6.3.2010 307



____________________________________________________________________________

26.2.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

5.3.2010 268

2.3.2010 11ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.3.2010 31

2.3.2010 5ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

5.3.2010 234

2.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

5.3.2010 269

2.3.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre os Vetos Totais às

Proposições de Lei nºs 19.568,

19.621 e 19.625

5.3.2010 272

2.3.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

5.3.2010 272

2.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

10.3.2010 323

2.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 4ª

11.3.2010 386



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

2.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.3.2010 605

3.3.2010 12ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.3.2010 181

3.3.2010 6ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

6.3.2010 289

3.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.3.2010 315

3.3.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.586

9.3.2010 315

3.3.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre os Vetos Parciais às

Proposições de Lei nºs 19.574 e

19.624

10.3.2010 324

3.3.2010 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

10.3.2010 325



____________________________________________________________________________

Legislatura

3.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.3.2010 387

3.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.3.2010 388

3.3.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre os Vetos Totais

às Proposições de Lei nºs

19.568, 19.621 e 19.625

11.3.2010 390

3.3.2010 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial da Minascaixa

11.3.2010 391

3.3.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

11.3.2010 391

3.3.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

11.3.2010 392

3.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.3.2010 498



____________________________________________________________________________

3.3.2010 2ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.3.2010 500

3.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.3.2010 501

3.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.3.2010 502

3.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.3.2010 503

3.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial sobre a Arbitragem

12.3.2010 504

3.3.2010 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.3.2010 741

4.3.2010 Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

6.3.2010 289

4.3.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

12.3.2010 505



____________________________________________________________________________

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

4.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.3.2010 813

4.3.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre os Vetos Parciais

às Proposições de Lei nº 19.559

e de Leis Complementares nºs

117 e 118

27.3.2010 1268

8.3.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

12.3.2010 506

8.3.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre os Vetos Parciais

às Proposições de Lei nºs

19.574 e 19.624

12.3.2010 507

9.3.2010 13ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.3.2010 337

9.3.2010 7ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

13.3.2010 552

9.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

18.3.2010 666
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Agroindustrial na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.3.2010 1ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial da Minascaixa

18.3.2010 667

9.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.3.2010 742

9.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.3.2010 744

9.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.3.2010 1061

9.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1063

10.3.2010 14ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.3.2010 427

10.3.2010 8ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.3.2010 586

10.3.2010 9ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16.3.2010 600
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16ª Legislatura

10.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.3.2010 606

10.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.3.2010 745

10.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.3.2010 747

10.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.3.2010 748

10.3.2010 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.3.2010  750

10.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.3.2010 750

10.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão 19.3.2010 751
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de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1064

10.3.2010 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1066

10.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1066

10.3.2010 6ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial sobre a Arbitragem

26.3.2010 1067

11.3.2010 15ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

13.3.2010 532

11.3.2010 Solenidade Realizada na 15ª

Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Comemoração do Dia

Internacional da Mulher

16.3.2010 561

11.3.2010 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

19.3.2010 752
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4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

12.3.2010 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

13.3.2010 558

12.3.2010 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.3.2010 608

15.3.2010 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.3.2010 756

16.3.2010 16ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.3.2010 623

16.3.2010 10ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.3.2010 663

16.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.3.2010 757

17.3.2010 17ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.3.2010 692

17.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

19.3.2010 759
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16ª Legislatura

17.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1068

17.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.3.2010 1069

17.3.2010 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.3.2010 1070

17.3.2010 4ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1071

17.3.2010 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1072

17.3.2010 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1073

18.3.2010 18ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

20.3.2010 766



____________________________________________________________________________

Legislatura

18.3.2010 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

24.3.2010 828

18.3.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.3.2010 1074

22.3.2010 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.3.2010 1076

23.3.2010 19ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.3.2010 858

23.3.2010 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.3.2010 1077

23.3.2010 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.3.2010 1080

23.3.2010 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.3.2010 1081

23.3.2010 11ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

27.3.2010 1246
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16ª Legislatura

24.3.2010 20ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1006

24.3.2010 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.3.2010 1083

24.3.2010 12ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.03.2010 1277

24.3.2010 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.03.2010 1293

24.3.2010 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

31.3.2010 1363

24.3.2010 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

31.3.2010 1365

24.3.2010 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

31.3.2010 1366
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24.3.2010 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

31.3.2010 1368

25.3.2010 21ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.3.2010 1187

25.3.2010 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.03.2010 1295

25.3.2010 13ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

31.3.2010 1301

25.3.2010 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

31.3.2010 1369
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da

discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.437; discurso do

Deputado André Quintão; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - 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 - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira

- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - 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 - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, há alguns detalhes a

apresentar, no tempo que é curto, sobre o transporte de Belo Horizonte. Mais uma

vez, como Presidente da frente parlamentar, reafirmo a necessidade de transporte

digno, aliás, repito o que disse à tarde, digno e de qualidade. Está na hora de

retomarmos a conversa a respeito da desoneração da tarifa do transporte público. Já

não podemos aceitar uma passagem de ônibus em que o Município, o Estado e a

União fiquem com 40%. O Município, o Estado e a União não podem ganhar do

trabalhador, Sr. Presidente. O transporte público e a tarifa do transporte público têm

de ser tratados como é tratado o incentivo da cesta básica. Somente quando ocorrem

paralisações como a de ontem, de hoje e, tenho a certeza, um pouco de amanhã -

porque estão acabando de acertar o fim do movimento, mas ainda haverá alguma

mobilização amanhã - é que voltamos a falar disso. Hoje os jornais informaram que o

comércio de Belo Horizonte teve 14 milhões de prejuízo. Mas esse prejuízo de 14

milhões não ficou com o proprietário da empresa de ônibus, Sr. Presidente. Ele

perdeu ali R$10.000,00, R$5.000,00, R$20.000,00, vamos dizer. Quem perdeu

mesmo foi o trabalhador, a população e aquele empreendedor que acredita no

trabalho. Está na hora de a CDL, o Sinduscon e os demais órgãos envolvidos, em

trabalho conjunto, tentarem a desoneração. Nesta Casa, por exemplo, existe projeto -

trabalhamos nisso há anos e anos - que coloca fim na cobrança de IPVA para o

transporte. E isso vai diretamente para a tarifa, Sr. Presidente. O único Estado que



____________________________________________________________________________
3

cobra IPVA do transporte público é Minas Gerais, não há outro. Aqui o governo não

abriu mão. Sou base de governo e digo isso com tranquilidade. Do parafuso da roda

do ônibus até a carcaça, o imposto incide. Está na hora, então, de esta Assembleia

tomar posição. Discutiremos a matéria, envolvendo a Comissão de Transporte, para

que possamos amanhã ter transporte de qualidade, para que possamos amanhã

remunerar bem o rodoviário, porque vamos tirar o recurso, para pagar do próprio

imposto. Quero deixar bem claro que ônibus anda com passageiro e com roleta. O

empresário não fica com prejuízo algum. Quem pagará por este ônibus que foi

queimado no túnel não é empresário nem seguro, mas a população, porque isso

estará na planilha de custos. Está na hora de pensarmos nisso com seriedade. Em

segundo lugar, Sr. Presidente, quero abordar a entrega do Troféu Guará, que ocorreu

ontem. Eu acompanhava o jornal da TV desta Casa, e tivemos oportunidade de

aparecer em todos os canais de televisão, menos na TV Assembleia. Quando

tínhamos aqui jornalistas contratados, o compromisso era muito maior com esta

Casa. O Rodrigo Lucena, Chefe da televisão que criei há 16 anos... E podem ter

certeza de que quem cria também “descria”, Sr. Presidente. Se eu subir na tribuna

agora e começar a mostrar meu número, essa televisão vai para o espaço, nós a

fechamos. O pessoal do jornalismo da televisão tem de entender que a cobertura tem

de ser feita para esta Casa, para os Deputados que ali estavam. Foi vergonha o

Deputado Gil Pereira ficar atrás do Presidente, de (- expressão expungida por

determinação do Sr. Presidente), numa TV Assembleia. Foi vergonha a televisão

desta Casa, que mostra a atividade parlamentar, não entrevistar o Vice-Presidente da

Assembleia, Deputado Weliton Prado, que ali se encontrava. Completando, Sr.

Presidente, é vergonha o que estamos vendo hoje na TV Assembleia, depois dos

concursados, que não têm compromisso com a divulgação do Parlamento. Esta

televisão é para mostrar a atividade parlamentar de cada um, é a prestação de contas

que temos de dar à população. E mais, todo o trabalho desta Casa tem de ter

cobertura digna. Todos os Deputados desta Casa têm de ter espaço naquela

televisão. Digo com tranquilidade que, como Presidente do América, Campeão

Brasileiro, ontem recebi o troféu e tive oportunidade de estar em todos os canais de

televisão, menos na TV Assembleia, que criei e onde hoje os concursados não têm
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compromisso com a divulgação parlamentar desta Casa. Obrigado.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da 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. Continua em discussão o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado

André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

nestes 60 minutos que teremos para discutir o Veto Total à Proposição de Lei nº

19.437, originária de um projeto de lei de minha autoria, espero convencer os colegas

de Plenário da importância de seguirmos o parecer da comissão especial que está

opinando pela rejeição do veto.

Para historiar e fundamentar a nossa posição, gostaria de dizer que o projeto de lei

tratava de uma extensão de prazo para que o Município de Matias Barbosa, tão bem

governado pelo nosso companheiro Luís Carlos, do PT, e sua equipe, pudesse, no

prazo de cinco anos, construir um conjunto habitacional vinculado e integrado ao

Plano Municipal de Habitação de Interesse Social numa área que estava revertendo

para o governo estadual. Esse processo remonta ao ano de 1951, quando o

Município doou para o Estado de Minas Gerais 10.000m², com o objetivo de construir

uma escola rural, que, de fato, foi construída pelo Estado e ocupou 2.380m². Portanto

o Município doou para o Estado 10.000m², que, por sua vez, usou 2.380m² para

construir a escola. Tivemos, ao longo dos anos, uma área remanescente de 7.620m².

Durante todos estes anos, essa parte da área não foi utilizada para nenhuma outra

finalidade vinculada à educação.

Em face dessa disponibilidade de terreno e da necessidade do Município de Matias

Barbosa, como todos os Municípios mineiros, de ampliar as oportunidades de acesso,

principalmente da população de baixa renda, em face da política habitacional, esta

Casa aprovou uma lei que fez reverter para Matias Barbosa os 7.620m², para que ali

fosse construído um conjunto habitacional.

O tempo passou. Felizmente, por vários motivos burocráticos, de disponibilidade
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orçamentária, o governo Lula lança agora, entre tantas boas iniciativas, o programa

Minha Casa, Minha Vida - programa habitacional muito importante, que tem como

meta atender a 1 milhão de famílias brasileiras. A Prefeitura agilizou procedimentos

para ali, naquela área, erguer conjunto habitacional. Só que o prazo se extinguiu e

para que o terreno não fosse perdido, devolvido para o Estado, foi solicitado pela

Prefeitura de Matias Barbosa, composta de pessoas muito sérias, que este Deputado

apresentasse um projeto de lei estendendo o prazo de cinco anos para que esse

Município pudesse então cumprir a sua finalidade habitacional naquele terreno.

Apresentamos então o projeto de lei. O prazo original era para ser de 10 anos, mas

na tramitação o prazo ficou estabelecido em 5 anos, e esse projeto foi aprovado por

unanimidade pelo Plenário desta Casa.

Registro também que, durante toda a tramitação do projeto nesta Casa, como é de

praxe, o governo estadual foi ouvido e posicionou-se favoravelmente ao projeto, uma

vez que a área remanescente estava ociosa e havia demanda pela implantação de

um conjunto habitacional, portanto seria melhor um terreno ser usado para cumprir

uma finalidade pública que ficar abandonado.

Observado o parecer da Comissão, o parecer do governo estadual, a intenção da

Prefeitura de Matias Barbosa e o desejo deste Deputado, o Plenário da Assembleia

aprovou por unanimidade o projeto. Ele virou, então, proposição de lei e seguiu para

ser sancionado pelo Governador Aécio Neves. Infelizmente, talvez por um ruído de

comunicação dentro do governo, essa proposição de lei recebeu o veto e

transformou-se então na Mensagem nº 438/2009. O argumento do governo para o

veto - e aqui repito - foi colocado contraditoriamente à sua posição durante muito

tempo, em toda a tramitação do projeto nesta Casa, e era de que haveria

necessidade de aproveitamento do terreno para expansão de horta, de espaços para

atividades físicas vinculadas à atividade educacional. Isso foi estranho, até porque,

durante todo o processo de tramitação, mesmo com a aprovação do projeto por esta

Casa, não houve manifestação contrária de qualquer segmento sobre a destinação,

prevista pelo interesse da Prefeitura, de se construir um conjunto habitacional.

Fizemos contatos novamente com a Prefeitura de Matias Barbosa, que está

rigorosamente aberta para estabelecer parceria com a própria escola estadual com
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vistas a atender ao seu interesse de atividade complementar, caso haja necessidade

de um espaço esportivo, de algum nível de ampliação. A escola, aliás, é também

compartilhada com a rede municipal, que em breve terá seu atendimento próprio. No

entanto, sabemos que esse terreno, desde praticamente 1951, tem uma área

remanescente ociosa.

Justamente no mês em que a Assembleia aprova lei para governo que assumiu

recentemente, do nosso partido, o PT, construir programa habitacional vinculado às

prioridades habitacionais apresentadas pelo Presidente Lula e pela Ministra Dilma

Rousseff, aparece outro interesse, que pode até ser legítimo, mas que não deve

entrar em conflito com todo um processo constituído de acesso às verbas federais

para a construção de conjunto habitacional. Com esse objetivo, fizemos debates

internos nesta Casa, conversamos com o Líder do Governo, nosso amigo Deputado

Mauri Torres, conversamos com Deputados da região, inclusive com o Deputado

Lafayette de Andrada, que foi relator na comissão especial desse veto, e com os

demais Deputados que integraram a comissão especial do veto. Tivemos trabalho de

convencimento de que houve, de fato, nesse caso, equívoco em proceder ao veto à

Proposição de Lei nº 19.437.

Gostaria de continuar essa argumentação, para que fizéssemos ampla mobilização

da Casa para a derrubada desse veto. Para isso queremos envolver Deputados da

base. Antes de prosseguir, não porque esteja falando de Deputados da base,

concederei aparte ao Deputado Sávio Souza Cruz, que é o Líder da Minoria, nosso

Bloco PT-PCdoB-PMDB, que em tão boa hora veio a se constituir na Casa como

referência para boa parte da população mineira.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Obrigado. Peço desculpas por fugir

um pouco ao tema da discussão do projeto de sua autoria. Hoje o Governador em

exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio, renunciou ao cargo, com mais um

desdobramento do chamado mensalão do DEM. Precisamos ver, a respeito dos

homens públicos, os conceitos que expressam, o que pensam, o que consideram boa

gestão. Listei algumas opiniões emitidas a respeito do Governador José Roberto

Arruda. O ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso disse: “Pela boa administração

que exerce no Distrito Federal, José Roberto Arruda é hoje uma das principais
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lideranças do cenário político nacional”. O combativo Líder do PSDB no Senado,

Arthur Virgílio, diz o seguinte: “Arruda serve para ser candidato a Presidente da

República pelo Democratas”. E o Senador Álvaro Dias diz: “Arruda não faz barganha,

não instalou balcão de negócios para oferecer a este ou àquele partido”. Que coisa!

Para finalizar, o Senador Heráclito Fortes, outro baluarte do Democratas, diz:

“Parabenizo o Governador José Roberto Arruda por suas ações moralizadoras”.

Então, no momento em que repercutimos a renúncia do Governador em exercício

Paulo Octávio, precisam ficar registrados, sobretudo em ano eleitoral, os conceitos de

moralidade, coerência e ação governamental; precisam ficar esclarecidos, assim

como o que pensam os tucanos e os democratas sobre o governo de José Roberto

Arruda.

O Deputado André Quintão* - Concedo aparte ao nobre Deputado Alencar,

parabenizando-o pelo título e pelo Troféu Guará oferecido pela nossa querida Rádio

Itatiaia. Mas discordo de V. Exa. em relação à condução do nosso companheiro

Rodrigo Lucena e da equipe, sejam concursados, sejam contratados. Em geral, o

corpo técnico da Assembleia merece todo o nosso respeito. Qualquer ajuste

necessário...

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Respeito tem, mas ela tem de

entender que a prioridade aqui é o Deputado e a atividade. Temos televisão. Fico

muito tranquilo, porque criei essa televisão há 15 anos. Desta tribuna aqui não existia,

foi da tribuna antiga que pedi a criação da TV Assembleia para mostrarmos a cara

desta Casa.

Então, Deputado, isso é prioridade. Quero deixar bem claro, pois V. Exa. não

acompanhou, mas ontem o Vice-Presidente desta Casa estava no evento do Troféu

Guará e não apareceu nem a imagem do Deputado. Talvez pelo fato de ele ser do PT

- não sei. Quem sabe é porque o Vice-Presidente desta Casa é do PT, mas estava ao

lado do José Alencar e não podia aparecer? Nem mesmo a imagem do Deputado

Weliton Prado foi mostrada. E olha que ele é o Deputado que diminuiu as contas de

luz, de água, e agora do gás e do telefone. Aliás, já está sendo acertado tudo no

governo federal. É ruim falar isso na sua ausência. O Deputado Ivair Nogueira estava

lá desde a primeira hora, mas o seu nome nem sequer foi citado. Ainda estava lá o
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Deputado Gil Pereira, acompanhando o Presidente desta Casa, e acredito que o

Deputado Carlos Gomes também. Vários Deputados foram, e nem mesmo a imagem

deles apareceu. Os concursados que chegaram têm de entender que temos de

mostrar trabalho. Adiantou o Deputado ir lá para representar esta Casa? Penso que

não é por aí. Temos bons profissionais. Porém é até bom ter acontecido isso, e acho

que o Rodrigo terá de ver essa questão. Depois do ocorrido hoje, amanhã, às 16

horas, podem chegar lá, porque deverão fazer uma reunião para saber e avaliar o

que está acontecendo.

Não adianta, em um trabalho de comissão, chamar o João, o Manoel ou o Antônio,

mas não entender o pensamento dos Deputados André, Dilzon Melo e Agostinho

Patrús, que também estavam na comissão.

É isso que tentamos expor. Estou ajudando V. Exa. nessa discussão agora. Faltam

43 minutos e estou ajudando-o. Então é isso que pedimos, porque antigamente isso

não acontecia. Então, há 15 anos, nessa tribuna - porque só existia essa, depois a

Bancada do PT exigiu e fizeram esta supertribuna de R$45.000,00, na época, aliás,

um absurdo o valor dela -, pedimos a criação e a conseguimos. Há coisas que não

podemos aceitar numa televisão do Legislativo, uma televisão para mostrar esta

Casa, a atividade de cada parlamentar, cada um que vem aqui e para mostrarmos

que estamos trabalhando e que está havendo uma obstrução ao PT. Mas, enquanto

se expõe aqui, vemos, em um jornal, escrito de todo tamanho: uma semana depois

da volta do recesso, Deputados Estaduais e Vereadores deixam projetos com passos

lentos. E esperam retorno sem votação.

O Deputado André Quintão* - Isso é lamentável, não é? É preciso que o governo

cumpra os acordos para retomarmos as votações. V. Exa. tem toda a razão.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Quando vem a obstrução, é

marcha lenta em fevereiro. Temos de mostrar que não é somente o que é

demonstrado em jornal, mas que está havendo discussão aqui. Temos de votar. A

Casa está cheia, e todo o mundo está na antessala ou no Plenário escutando V. Exa.,

e não conseguimos votar. São matérias como essa que não podemos... Pela TV

Assembleia, podemos mostrar que existem outras discussões. Conseguimos uma

marca muito boa no Ibope e não podemos perder isso. Querendo ou não, quem está
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ligado nestes 15 anos de televisão está acompanhando a atividade parlamentar de

cada um. É bom acontecer isso e a gente votar. V. Exa. não vai aparecer mais ou

menos na televisão apenas porque falou sobre isso. Os meninos concursados lá em

cima sabem que aqui ninguém toca, aqui ninguém manda embora, e que vão fazer do

jeito que querem, que o chefe aqui terá de engolir seco, porque farão o que querem.

Então não pode ser assim.

O Deputado André Quintão* - Quero agradecer o aparte, Deputado, agradecer a

contribuição por parte de V. Exa., que é muito importante para o projeto de lei, para

Matias Barbosa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Fiz uma crítica como jornalista. É

importante porque estou ajudando V. Exa. na obstrução, pois, daqui a pouco, V. Exa.

não conseguirá levar esses quarenta e tantos minutos. Agradeço a V. Exa. Se não

nos mostrarmos, se não nos valorizarmos, quem está lá em cima ou quem está na

imprensa não nos valorizará. Gostaria de convidar V. Exa. para, na próxima quinta-

feira, às 11 horas, ao lado do Roberto Carvalho, Vice-Prefeito de Belo Horizonte,

assinar a autorização para a construção da alça do Belvedere. Enfim, depois do

trabalho de vários Deputados desta Casa, conseguiremos a alça do Belvedere para

melhorar o trânsito. Estão convidados V. Exa. e todos os Deputados que colaboraram

e os que não colaboraram, para a solenidade de início das obras da alça do

Belvedere, na próxima quinta-feira, às 11 horas, no local onde será construída. Muito

obrigado.

O Deputado André Quintão* - Corrigindo o Deputado Alencar, nesse caso todos os

Deputados ajudaram, até porque esse projeto foi aprovado aqui sem obstrução.

Todos os projetos relevantes para Belo Horizonte, independentemente de partido,

sempre contam com o apoio desta Casa. Gostaria também de dizer ao nobre

Deputado que as convicções deste Deputado e juízos a respeito da competência e da

seriedade, principalmente dos servidores desta Casa, não estão vinculados a nenhum

tipo de favorecimento, até porque nesta Casa quem trabalha muito terá,

necessariamente, o reconhecimento da sociedade, seja por meio do reconhecimento

da TV Assembleia, seja por meio de instrumentos de avaliação das pessoas por todo

o Estado de Minas Gerais. No entanto respeito a opinião de V. Exa. e tenho a certeza
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de que o Presidente da Casa e o Diretor-Geral levarão sua observação em

consideração. Não acompanhei esse episódio, especificamente, mas de fato é

importante que todos os Deputados da Casa acompanhem. V. Exa. tem todo o nosso

apoio.

Concedo aparte ao Deputado Marcus Pestana, que é da região. Disponho de 43

minutos, que será pouco, porque, ao falarmos desse veto, tocamos fundo na questão

da dificuldade dos Municípios a respeito da habitação, da disponibilidade de terrenos,

no que se refere ao programa de compensação que o governo está lançando para os

Municípios com menos de 25 mil habitantes. Queremos critérios republicanos na

distribuição desses recursos, porque discutimos também questões da educação. Hoje

o Deputado Paulo Guedes fez aqui uma crítica e uma denúncia das mais graves, e

acho importante abordá-las, uma vez que estão relacionadas com o tema.

O Deputado Marcus Pestana (em aparte)* - Caro Deputado André Quintão, não só

como Deputado majoritário em Matias Barbosa, mas principalmente como novato,

uma vez que retornei à Assembleia há 25 dias, estou fazendo um enorme esforço

para me incorporar à dinâmica da Casa e entender o processo legislativo. Gostaria

que V. Exa., que é mais experiente, pudesse me ajudar a entender o que a crise

moral do GDF, o que o ocaso do ex-Governador Arruda, o que a alça do Belvedere e

o que o Troféu Guará têm a ver com o terreno em Matias Barbosa. Estou fazendo um

enorme esforço para incorporar todos os parâmetros regimentais à dinâmica da Casa

e gostaria de ilustrar mais um pouco, de aprofundar e conseguir compreender a

dinâmica deliberativa desta Casa.

O Deputado André Quintão* - Agradeço ao Deputado Marcus Pestana o aparte.

Obviamente este Deputado é democrático e, ao conceder o aparte, não pode, de

antemão, descobrir o conteúdo que será proferido pelo Deputado. No meu caso, os

Deputados que estão aqui desde o início, como V. Exa., conseguiram captar toda a

história desse terreno, desde 1951. São 10.000m2, dos quais foram utilizados

2.380m2, com uma área remanescente de 7.620m2. Uma lei desta Casa, de 2003,

concedeu um prazo de cinco anos à Prefeitura, que não construiu o conjunto

habitacional por questões burocráticas.

A pedido do Prefeito Luiz Carlos, do PT, apresentei projeto. V. Exa. conhece o
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Prefeito, sabe de sua competência e honestidade. É pessoa muito séria e tranquila.

Esse projeto foi aprovado nesta Casa por unanimidade. O Deputado Adelmo Carneiro

Leão foi o relator desse projeto e também deu seu apoio a ele. O projeto foi aprovado

nesta Casa por unanimidade, e, misteriosamente, apareceu argumento do governo,

que havia se posicionado favoravelmente a vetar o projeto. Essa fase foi superada, o

governo reconheceu que a justificativa da Prefeitura é aceitável.

Deputado Marcus Pestana, pedi que houvesse o contato da Prefeitura com a área

da educação, para não haver conflitos de interesses. Foi-me relatado que a parte

municipal, que funciona na escola, será objeto de nova escola e que existe área

esportiva sendo utilizada ao lado. É perfeitamente compatível, pois sabemos que

habitação e educação são duas políticas públicas das mais relevantes. Tivemos o

cuidado de não colocar uma área contra a outra, ente estadual contra ente municipal,

até porque nós, que defendemos políticas públicas republicanas, assim como V. Exa.,

o fazemos independentemente de conotação partidária, de o Prefeito ser do partido

A, B ou C.

V. Exa. tem grande reconhecimento da área da saúde no Médio Jequitinhonha,

área em que trabalho muito. Sou Deputado majoritário do PT, e V. Exa. é aliado

nosso pela implantação de políticas públicas naquelas cidades, por meio do

fortalecimento do consórcio. Há esse reconhecimento. Na comissão especial, o

Deputado Lafayette de Andrada foi o relator e apresentou parecer pela rejeição. É

importante, neste Plenário, convencermos os Deputados a aprovar esse projeto, até

porque precisaremos de quórum qualificado de 39 Deputados, para derrubar esse

veto, pois é questão relevante. Respeitamos todos os apartes. Esta Casa é

democrática, e este é assunto importante, pois diz respeito à moradia de centenas ou

dezenas de famílias de Matias Barbosa. Prossigo com essa linha de raciocínio.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado André Quintão, aproveito

para agradecer ao Deputado Marcus Pestana, pois há Deputados que usam o aparte

para tratar de outro tema. Por exemplo, o Deputado Marcus Pestana aparteou V. Exa.

para tirar dúvida regimental dele. Em vez de estudar o Regimento Interno, como é

seu dever, ele usa aparte a V. Exa. para tirar as dúvidas regimentais que ainda tem a

esta altura do mandato.
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O Deputado André Quintão* - Prosseguindo, Sr. Presidente, alguns Deputados me

questionaram: “Se a Casa aprovou lei em 2003, por que a Prefeitura não conseguiu

cumprir a lei e executar o conjunto habitacional?”. Deputado Adelmo Carneiro Leão,

nesse caso entra a importância do fortalecimento tributário dos Municípios mineiros.

No ano passado, com a crise internacional, tão bem enfrentada pelo Brasil, o governo

federal lançou programa de compensação de perdas para os Municípios, do Fundo

de Participação dos Municípios. Esse programa foi executado da seguinte forma:

todos os Municípios que perderam recursos tiveram a recomposição, com base em

determinado ano anterior. Nenhum Município perdeu; seu Fundo de Participação foi

recolocado com repasse republicano, sem intermediação alguma, sem

apadrinhamento algum.

Em Minas, por informações extraoficiais, alguns Prefeitos nos comunicaram que o

governo do Estado fará algo diferente. Haverá compensação para Municípios abaixo

de 25 mil habitantes, só que os critérios ainda não estão totalmente claros.

Aliás, o Bloco PT-PMDB-PCdoB está apresentando um requerimento para que o

governo explicite os critérios que adotará para compensar os Municípios. Defendo,

obviamente, compensação ampla e geral, com a liberação não condicionada a

questões político-partidárias. Acho isso muito sério. Vejamos, por exemplo, as

emendas parlamentares. O Orçamento para 2009 chegou à Assembleia em 2008.

Apresentamos as emendas para 2009. No ano passado, essas emendas não foram

pagas, mas, ao final do ano, num esforço de todos, de negociação, para não criar

nenhum constrangimento para o Orçamento, entramos num acordo. Deputado Paulo

Guedes, é assim que funciona. Como se aprova um Orçamento para o ano seguinte

se o do ano vigente não foi cumprido? Fizemos, então, um esforço de negociação,

mobilizamos Prefeitos, objetos de nossas emendas. Todos apresentaram

documentação, assinaram convênio, fizeram plano de trabalho, vieram a Belo

Horizonte, divulgaram nas suas cidades as intervenções. Muitas comunidades

ficaram felizes. Sonhos de muitas pessoas poderiam ser realizados por meio da ação

da Prefeitura, com verbas para manutenção de estrada vicinal, unidades de saúde,

ampliação de escola, construção de Centro de Referência da Assistência Social,

apoio aos conselhos tutelares, mas o fato é que muitas coisas encaminhadas não
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foram publicadas; foram publicadas, mas não foram empenhadas; ou foram

publicadas, assinadas, empenhadas, mas até hoje não foram pagas. Não há

nenhuma luz no fim do túnel.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Obrigado, Deputado. Aproveitando um

aparte na discussão do Veto ao Projeto de Lei nº 19.437, dentro do seu raciocínio

sobre o tratamento da nossa bancada nesta Casa por parte do governo relativamente

à questão do pagamento das emendas e também a respeito da recomposição das

perdas do ICMS, quero dizer que estou muito preocupado.

Falarei da minha região. Ontem mesmo estive com cinco Prefeitos. Todos me

falaram que já foram procurados por cinco ou seis Deputados da base do governo,

que já se sentem como donos, patrocinando essa recompensa que porventura vier a

acontecer. Fico muito triste com isso, conforme V. Exa. já expôs.

O governo federal recompensou as perdas do Fundo de Participação dos

Municípios segundo um critério republicano, não discutiu o tamanho do Município, se

é administrado por A ou por B, pelo PT, pelo PMDB, pelo PSDB ou pelos

Democratas. Foi creditado, aliás, na conta da mesma forma como é creditado o

Fundo de Participação dos Municípios. Nem foi por meio de convênio. Aqui o governo

bolou essa ideia de criar um programa que compensa com até R$200.000,00 os

Municípios com até 5 mil habitantes; com R$250.000,00, os Municípios com até 10

mil habitantes; com R$400.000,00, os Municípios de 20 mil a 25 mil habitantes. No

Norte de Minas, esse programa já tem um nome: bolsa Anastasia.

Quero, assim, aproveitar desse instrumento aqui para alertar, inclusive, a Justiça

Eleitoral. Isso é campanha da forma mais chula e barata que pode existir. Gostaria,

então, que ficasse registrado que estamos atentos a isso. Esperamos que esse

programa, que é de recomposição das perdas do ICMS, um direito republicano de

todos os Municípios, não seja usado eleitoralmente como vêm fazendo alguns

Deputados da base do governo lá na minha região, procurando os Prefeitos,

sentindo-se como donos, como se fossem eles que estivessem liberando esses

recursos. Isso nos entristece muito, da mesma forma como denunciei aqui hoje a

perseguição a uma Diretora de Escola, eleita democraticamente, na cidade de

Manga. Refiro à Diretora Edineida Mendes Batista, da Escola Estadual Olegário
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Maciel. Ela já é Diretora há 16 anos, sempre reconduzida por unanimidade pela

comunidade escolar, em função do seu caráter, do seu empenho, da sua dedicação

total à escola e à comunidade escolar. Essa pessoa, porque não comunga com as

ideias do Prefeito ou do Deputado do Prefeito, é demitida sem nenhum critério, sem

ser comunicada, sem a abertura de qualquer processo disciplinar e sem direito de

defesa. Estamos voltando, Deputado André Quintão, à idade da pedra. Nem a

ditadura militar foi tão corajosa para fazer algo desse tipo.

Aproveito essa oportunidade para chamar o governo, que precisa acordar. Há

coisas acontecendo no interior, e não é possível que o governo não esteja sabendo.

O governo prega o Choque de Gestão, a moralidade, isso e aquilo, mas, lá na ponta,

as coisas estão acontecendo de forma muito diferente. As coisas não estão

acontecendo como vemos nos jornais. A realidade é triste no Norte de Minas e no

Vale do Jequitinhonha. Os Municípios sobrevivem, praticamente, do repasse do FPM.

Eles têm de custear as despesas do governo: a funcionária da delegacia, a gasolina

do carro da Polícia Militar e da Polícia Civil. Se não derem uma casa para o

Delegado, ele não fica na cidade. Se não ajudarem, o Promotor não fica na comarca

do interior; o Juiz não vai. Se não houver funcionários da Prefeitura para o fórum, este

não funciona. O transporte escolar é obrigação do governo do Estado, mas é

bancado pelos Municípios. O governo não ajuda nem na recuperação das estradas

vicinais. As regiões pobres, como o Norte de Minas, vivem também sob perseguição

de alguns aparatos do governo, como o IEF, que persegue os produtores rurais

daquela região. O agronegócio cresceu, nos últimos sete anos, 80%, no Triângulo

Mineiro e outras regiões do Estado. No Norte de Minas, o agronegócio e a agricultura

familiar tiveram um decréscimo de 1% nos últimos sete anos. A política de não deixar

produzir, a burocracia ambiental e uma série de coisas...

Deputado André, quis apenas ilustrar. Aqui também é o espaço do debate e da

discussão, até para que o governo aperfeiçoe suas medidas e possa enxergar um

pouco mais. O Deputado Antônio Júlio diz, com muita propriedade, que, com o puxa-

saquismo, as pessoas escondem a realidade do governo. Se é assim, estamos aqui

para mostrar ao governo a verdadeira realidade do que está acontecendo na nossa

região.
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Sr. Presidente, considerando que o Plenário não tem o número regimental de

Deputados, está presente apenas o bloco da Oposição, solicito o encerramento, de

plano, da reunião, reservando ao Deputado André Quintão o tempo que lhe falta para

a continuação da discussão na próxima sessão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, concordo com o Deputado Paulo

Guedes, pois esse é um projeto importante e não há um número suficiente de

Deputados para continuarmos essa importante discussão.

Lembro-me, Deputado Paulo Guedes, que, na primeira vez em que estive em

Matias Barbosa, fui a uma reunião com o Conselho Tutelar. Hoje, nos conselhos

tutelares, há uma grande demanda por veículos e por computadores. Esta Casa

aprovou uma emenda popular destinando recursos para o aparelhamento dos

Conselhos Tutelares. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,

com critérios técnicos de IDH, de pontos de violência e de exploração sexual,

apresentou uma lista de alguns Municípios prioritários a serem contemplados.

Até hoje não sei exatamente quais serão esses Municípios, mas tive informações

extraoficiais de que não serão os Municípios aprovados pelo órgão deliberativo.

Comuniquei isso, e o faço de público, ao Deputado Líder do Governo, Mauri Torres.

Trata-se de questão muito séria. Se uma deliberação republicana do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, fundada em critérios técnicos e

de relevância social, for substituída por outros critérios de qualquer natureza que não

integrados ao interesse público, será considerado fato muito grave, que merecerá

deste Deputado, e tenho certeza dos demais Deputados e Deputadas desta Casa, o

tratamento político adequado que questão tão séria como essa merece. Por isso

reitero aqui a solicitação ao governo do Estado para que, no caso do cumprimento

das emendas populares - aliás, boa parcela delas tem preservado os acordos

realizados nesta Casa -, busque informações e cumpra o que foi determinado pela

comissão designada pelo Conselho Estadual da Criança para definição de critérios e

de Municípios a serem atendidos com verbas desta Casa, aprovadas pelo Plenário,

por meio das audiências de revisão do PPAG.

Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - Porém, Deputado Doutor Viana, como não há número
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suficiente, agradeço a V. Exa. o trato respeitoso que, como sempre, tem com o

Regimento desta Casa e solicito o encerramento, de plano, por falta de quórum,

preservando-me os 18min57s, a fim de que, em outra oportunidade, eu conclua a

importante discussão dessa matéria, para que o povo de Matias Barbosa tenha direito

a mais alternativas de conjunto habitacional. Muito obrigado.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de

amanhã, dia 24, às 9 e às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados

para a ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/2/2010

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada, Padre João e Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado 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 matéria constante na pauta e acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.070/2009 (Deputado Délio

Malheiros) e 4.144/2010 (Deputado Domingos Sávio) 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. Submetido a votação, é

rejeitado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues solicitando a retirada de

pauta do Projeto de Lei nº 4.070/2009. O Presidente, relator do Projeto de Lei nº
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4.070/2009 no 1º turno, determina a distribuição de avulsos de seu parecer, que

conclui pela aprovação da matéria; determina, também a distribuição de avulsos,

solicitada pelo relator, Deputado Domingos Sávio, do parecer sobre o Projeto de Lei

nº 4.144/2010, no 1º turno, que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça. 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 encaminhado ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial do governo do

Estado pedido de providências para o cumprimento do parágrafo único do art. 4º da

Lei 15.432/2005, de 3/1/2005, que prevê que o órgão oficial de imprensa dos Poderes

do Estado destinará espaço para divulgação de fotos e dados de crianças

desaparecidas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, amanhã, dia 25, às 9h45min, com a finalidade de apreciar os

pareceres, em 1º turno, 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.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Ivair Nogueira - Antônio Júlio.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS NOMES DE SUELY DUQUE RODARTE,

IRENE DE MELO PINHEIRO, AVANI AVELAR XAVIER LANZA, ARMINDA ROSA

RODRIGUES DA MATTA MACHADO, MAGDA LOPES CAMPBEL, KEYLA MAYUMI

FERREIRA MATSUMURA DE MELO, MARIA APARECIDA SANCHEZ COELHO,

ROSANE MARQUES CRESPO COSTA, ÂNGELA IMACULADA L. DE FREITAS

DALBEN, SEBASTIÃO ANTÔNIO DOS REIS E SILVA, TOMÁS DE ANDRADE

NOGUEIRA E FAIÇAL DAVID FREIRE CHEQUER PARA COMPOREM O

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 25/2/2010

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados João Leite e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
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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 arguir publicamente as Sras. Suely Duque Rodarte, Irene de

Melo Pinheiro, Avani Avelar Xavier Lanza e Rosane Marques Crespo Costa,

indicadas para comporem o Conselho Estadual de Educação, a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a

presença do Deputado Lafayette de Andrada, que assume a Presidência. 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 Sobre as Indicações nºs

34, 39, 40 e 41/2009, respectivamente, do Sr. Sebastião Antônio dos Reis e Silva, do

Sr. Tomás de Andrade Nogueira, da Sra. Ângela Imaculada L. de Freitas Dalben e do

Sr. Faiçal David Freire Chequer, no turno único, tendo como relatora a Deputada

Rosângela Reis. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as indicadas, que são convidadas a tomar assento à mesa. Registra-se a

presença do Deputado Diniz Pinheiro. A Presidência concede a palavra às Sras.

Suely Duque Rodarte, Irene de Melo Pinheiro, Avani Avelar Xavier Lanza e Rosane

Marques Crespo Costa, cada uma por sua vez, para que façam suas explanações, e

aos Deputados, para que elaborem suas perguntas, 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, hoje, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Carlin Moura - João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2010

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança do Bloco PT-

PMDB-PCdoB) e os Deputados Durval Ângelo e Dilzon Melo (substituindo o

Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB),

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 Dilzon Melo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

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

correspondência: ofícios dos Srs. Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da

Defensoria Pública, prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.907/2009;

Cláudio Vilaça, Presidente da Organização Não Governamental de Apoio aos

Policiais de Minas Gerais, requerendo a realização de visita da Comissão às

dependências do Departamento de Investigação da Polícia Civil, nesta Capital; Cel.

PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, prestando informações

sobre a apuração das denúncias contidas nas notas taquigráficas da 24ª Reunião

Extraordinária da Comissão; Mário Paulo de Moura Campos Montoro, Juiz de Direito

da Comarca de Lavras, encaminhando, para tomada de providências, denúncia de

que o Defensor Público lotado na Comarca se recusa a cumprir com seus deveres

funcionais; José Maria Goulart de Oliveira, encaminhando denúncia contra policiais

militares do 9º BPM de Barbacena, para tomada de providências cabíveis; Antônio

Sérgio Souto Bernardo, detento da Penitenciária Francisco Floriano de Paula,

pedindo ajuda para o seu processo criminal; Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia,

prestando informações sobre apuração de denúncia do Sr. Geraldo Alcir Guimarães

contra policiais militares; Paulo Emílio Gonçalves, Gerente Regional de Assistência
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Social Centro-Sul da Secretaria de Administração Regional Municipal de Belo

Horizonte, convidando a Comissão para participar da reunião ampliada das

Comissões Locais de Assistência Social - Clas -, em 24/2/2010; e das Sras. Mariana

Siani, Juíza de Direito da Comarca de Ibirité, encaminhando, para tomada de

providências, cópia de denúncia de presidiário sobre maus-tratos na cadeia pública

da cidade, perpetrados por policiais militares; Silvana Magda, encaminhando, para

tomada de providências, denúncia de espancamento de jovem conhecida por

Morena, internada no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena,

pela Agente Penitenciária Andrea Valéria Andries Pinto; Sônia Toledo Gonçalves,

Procuradora Regional do Trabalho, convidando a Comissão para participar do ato

público Combate ao Trabalho Escravo em Minas Gerais - Perspectivas e Desafios; e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Eduardo Lery Vieira, Diretor de Relações Institucionais e

Comunicação Corporativa (18/12/2009); Josué Costa Valadão, Secretário de Governo

de Belo Horizonte; Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG

(3); Marcelo Campos Prata, Gerente Nacional de Infraestrutura e Patrimônio de

Terceiros da CEF; Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia; Genilson Ribeiro Zeferino,

Subsecretário de Administração Prisional; Gumercindo Nunes Horta Neto, Delegado

de Polícia Federal; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; e Sérgio

Henrique Cordeiro Caldas, Juiz de Direito Substituto (16/1/2010); Marco Antônio

Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; e João Wellington

Pereira, Chefe de Gabinete do Ministro da Previdência Social (23/1/2010); Sílvia

Corradi Sander, Diretora de Proteção dos Direitos Humanos da Secretaria de

Desenvolvimento Social; Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo

Horizonte; Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da

PMMG (3); Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do

Ministério Público do Estado; e Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral

da PMMG (30/1/2010); Maurício Campos Júnior, Secretário de Defesa Social (2); e

Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães da Silva, Comandante da 12ª RPM (4/2/2010);

Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia (5/2/2010); Major PM Paulo Maurício Vieira,
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Subcomandante da PMMG; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil

do Estado; e Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública do

Estado (20/2/2010). 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 o parecer pela aprovação, no 1º

turno, 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 (relator: Deputado Durval Ângelo). 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 5.130, 5.270 e 5.280/2009.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os seguintes requerimentos do Deputado Durval Ângelo (5): em que

solicita seja realizada visita à Cadeia Pública do Município de Formiga para apurar

denúncias de prática de tortura contra detentos no local, bem como reunião de

audiência pública para discutir esse tema, com os convidados que menciona; seja

realizada reunião no Município de Ipanema para, em audiência pública, discutir

denúncias de abuso e violência policial supostamente praticados contra cidadãos na

região, com os convidados que menciona; seja encaminhado ao Delegado Cristiano

Augusto Xavier Ferreira, da Delegacia de Homicídios de Santa Luzia, pedido de cópia

dos autos do inquérito referente à morte do Sr. Geraldo de Moraes e de informações

sobre o andamanto das investigações; seja encaminhado ofício ao Ministério Público

do Trabalho dando ciência de denúncia apresentada na Comissão, segundo a qual,

no Processo nº 00906-2008-095-03-00-0 RO, em trâmite no TRT da 3ª Região, não

haveria participação do Ministério Público, apesar de configurarem como partes

menores de idade; seja encaminhado ofício ao Desembargador Jorge Berg de

Mendonça, dando ciência da denúncia apresentada na Comissão, de suposto

cerceamento de defesa nesse processo. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.
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Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.096/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores de

Mandassaia II, com sede no Município de Josenópolis.

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 4.096/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores de Mandassaia II, com sede

no Município de Josenópolis.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 32

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a

entidade pública.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.096/2009.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.098/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Santo Hipólito.

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 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 4.098/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Santo Hipólito.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o art. 36 do estatuto constitutivo da instituição determina, no

inciso II, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado

o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título; e, no inciso III, que, na
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hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao Conselho

Central de Corinto.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade de adequar o nome da

entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.098/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Santo

Hipólito, com sede no Município de Santo Hipólito.”.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.037/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Tumiritinga o imóvel que

especifica.

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

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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.

Em 15/12/2009, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre

a alienação pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
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Trata o Projeto de Lei nº 4.037/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Tumiritinga uma área de 4.175,50m², a ser desmembrada de uma área

total de 7.560m², localizada no Município de Tumiritinga, registrada sob o nº 4.403, a

fls. 38 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro

Pena.

O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1953 por doação de

particulares, para a construção de grupo escolar e atualmente abriga a Escola

Estadual Luiz de Camões.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área

será destinada à construção e instalação de uma creche pré-escolar, o que vem ao

encontro do interesse da comunidade do Município de Tumiritinga.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo avençado,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da

Nota Técnica nº 428/2010, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência

de domínio, considerando a inexistência de outros projetos sociais para utilização do

imóvel e a importância da instalação de uma creche pré-escolar para o Município de

Tumiritinga .

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos ao

final deste parecer o Substitutivo nº 1, com o objetivo de acrescentar a descrição da

área a ser desmembrada para doação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.037/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tumiritinga 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 Tumiritinga uma

área de 4.175,50m² (quatro mil cento e setenta e cinco vírgula cinquenta metros

quadrados), conforme descrição do anexo desta lei, a ser desmembrada de uma área

total de 7.560m² (sete mil quinhentos e sessenta metros quadrados), localizada no

Município de Tumiritinga, registrada sob o nº 4.403, a fls. 38 do Livro 3-E, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a construção e

instalação de uma creche pré-escolar.

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.

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no ponto 1, na

esquina da Rua São Paulo com a Rua Maria Inácio; segue por 58,35m (cinquenta e

oito vírgula trinta e cinco metros), confrontando com a Rua São Paulo, até o ponto 2;

dali segue por 72,37m (setenta e dois vírgula trinta e sete metros), confrontando com

a Rua H, até o ponto 3; dali segue por 58,31m (cinquenta e oito vírgula trinta e um

metros), confrontando com a Escola Estadual Luiz de Camões, até o ponto 4; dali

segue por 70,49m (setenta vírgula quarenta e nove metros), confrontando com a Rua

Maria Inácio, até o ponto 1, onde se inicia essa descrição, perfazendo uma área de

4.175,50m² (quatro mil cento e setenta e cinco vírgula cinquenta metros quadrados).

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI  Nº 2.428/2008
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em comento acrescenta o

art. 11-A à Lei nº 14.185, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo de produção do

Queijo Minas Artesanal e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição. Em seguida, a Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial opinou pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.428/2008

na forma original. Incluído na ordem do dia do Plenário, o projeto recebeu, na fase de

discussão, o Substitutivo n° 1, de autoria dos Depu tados Vanderlei Jangrossi, Antônio

Carlos Arantes e Padre João, o qual vem agora a esta Comissão para receber

parecer.

Fundamentação

O projeto em tela pretende incluir na Lei do Queijo Minas Artesanal dispositivo que

obrigue o Estado a fazer em cada região produtora um levantamento de processos de

fabricação desse produto. A intenção do autor é incentivar o reconhecimento dos

processos regionais como patrimônio histórico e promover a demarcação de novas

áreas de origem certificadas para o Queijo Minas, contribuindo para a legalização da

produção nas áreas hoje não abrangidas pelas regiões de origem já demarcadas pela

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais –

Emater-MG.

A discussão sobre o Queijo Minas Artesanal nesta Comissão é antiga e foi a base

para a apresentação do Projeto de Lei n° 1.767/2001 , que deu origem à Lei n°

14.185, de 2002, hoje em vias de ser alterada pelo projeto de lei em tela. O texto da

Lei do Queijo Minas Artesanal foi construído com a participação das associações de

produtores, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –

Seapa –, do Ministério Público Estadual e do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

Na mesma época ocorreu a CPI do Preço do Leite, o que comprova a ampla

discussão a que foi submetido no segmento leiteiro em Minas.

A referência utilizada para romper a resistência dos órgãos da vigilância sanitária e

buscar um caminho específico para Minas Gerais na produção de queijo a partir de
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leite cru foi a experiência dos queijeiros da França. Esse país comercializa diversos

tipos de queijo fino confeccionado com leite sem tratamento térmico, tendo na

maturação a chave para o controle sanitário, sem desprezar, naturalmente, a

sanidade do rebanho e o controle do processo de fabricação. Convênio entre os

governos de Minas e da França para troca de experiências na produção artesanal de

queijo contribuiu para a regulamentação e criação do programa de certificação

mineiro.

A norma mineira, porém, limitou a certificação às áreas delimitadas em função da

identificação do processo histórico. A Lei do Queijo Minas Artesanal assim definiu o

produto:

“Art. 1° – É considerado Queijo Minas Artesanal o q ueijo confeccionado conforme a

tradição histórica e cultural da região do Estado onde for produzido, a partir do leite

integral de vaca fresco e cru, retirado e beneficiado na propriedade de origem, que

apresente consistência firme, cor e sabor próprios, massa uniforme, isenta de

corantes e conservantes, com ou sem olhaduras mecânicas.”.

Ora, ao elaborar essa norma, o legislador mineiro deu um grande passo para

preservar uma das mais nobres tradições mineiras, posto que à época a intensa

pressão da vigilância sanitária pretendia eliminar a fabricação de queijo de leite cru, e

a Lei do Queijo Minas Artesanal viabilizou a produção formal dentro dos limites do

Estado e a comercialização intermunicipal. Esse avanço, no entanto, não foi

absorvido pelos órgãos federais e, ainda hoje, o produto mineiro não pode ser

exportado por não haver suporte legal no nível federal.

Em função do desconhecimento da realidade do setor produtivo, o alcance da

norma foi pequeno, tanto pela dificuldade de se comprovar a “tradição histórica e

cultural” de cada região, quanto pelo custo de adaptação das fábricas para a

conquista da certificação, resultando em número ínfimo de produtores regulares até

os dias de hoje, no total de 133.

É necessário registrar que, em audiência pública realizada por esta Comissão em

30/9/2008, o tema foi amplamente debatido e esclarecido pelos convidados. Na

época, os então coordenadores do Programa de Melhoria do Queijo Minas Artesanal

da Emater afirmaram ter percorrido diversas regiões do Estado e pesquisado o
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processo de fabricação do queijo, tendo reconhecido as características históricas e a

homogeneidade do processo de fabricação em quatro regiões, o que permitiu

caracterizar a identidade do queijo de cada uma delas. São 10 Municípios na região

do Serro, 7 na região da Canastra, 10 na região de Araxá e outros 19 na região do

Cerrado (Alto Paranaíba e Serra do Salitre). Mais recentemente foi demarcada a

região do Campo das Vertentes, acrescentando cerca de 16 outros Municípios. Vê-

se, portanto, que apenas em 62 Municípios mineiros é possível aos produtores obter

a certificação da produção artesanal de queijo maturado de leite cru, o Queijo Minas

Artesanal. O mesmo limite, portanto, se aplica à comercialização formal do produto no

Estado.

Nos demais Municípios do Estado só há, hoje, possibilidade de regularidade para

os fabricantes que trabalham com o leite “cozido”, ou seja, pasteurizado. O cozimento

do leite, por sua vez, descaracteriza o Queijo Minas Artesanal, alterando o sabor e a

textura e criando, enfim, um outro tipo de queijo, o Queijo Minas Padrão. Esse

processo, com leite pasteurizado, foi adotado basicamente por laticínios, restando

aos produtores tradicionais a atuação informal na economia. Esse desacerto entre a

técnica e a tradição leva a um conflito sistemático entre os órgãos de vigilância

sanitária, o IMA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – e os milhares

de produtores tradicionais de queijo. Segundo estimativa da Emater, apresentada em

audiência pública, existem cerca de 30.000 produtores de queijo no Estado, estando

9.015 deles nas áreas demarcardas. Apesar de o Programa Queijo Minas Artesanal

ser necessário e louvável, é fácil constatar que a situação de exclusão de produtores

é predominante sobre o conjunto de produtores legalizados.

O substitutivo em questão propõe a exclusão do critério “tradição histórica e

cultural” do conceito de Queijo Minas Artesanal, transferindo esse atributo para um

parágrafo único de forma a garantir destaque para o produto das áreas demarcadas

com certificação especial e a impressão do nome da região de origem no rótulo.

No nosso entendimento, a medida proposta pelo projeto de lei em comento é de

grande alcance econômico e social, pois permitirá que, em qualquer região do

Estado, desde que se atenda aos parâmetros legais de sanidade do rebanho,

qualidade do processo de confecção e maturação do queijo, reconheça-se e
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certifique-se a produção do queijo maturado de leite cru. A alteração possibilitará a

inclusão de milhares de produtores no mercado formal, sem descaracterizar ou

desvalorizar o produto oriundo de áreas demarcadas, que, ao contrário, será

destacado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.428/2008, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado em Plenário.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo, relator - Domingos Sávio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/3/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Ofício nº 39/2010, do Tribunal de Contas - Ofícios - Questão de

Ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 4.278 a 4.290/2010 - Requerimentos nºs 5.502 a 5.533/2010 - Requerimento do

Deputado Padre João - Proposições não Recebidas: Requerimento do Deputado

Ademir Lucas - Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e

Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Irani Barbosa,

Vanderlei Miranda, Marcus Pestana e Carlin Moura - Questão de Ordem -

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

- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús

Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Marcus Pestana - Neider Moreira -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda

- Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.
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Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 39/2010

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando relatório

referente às atividades dessa Corte no quarto trimestre 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.)

OFÍCIOS

Do Deputado Sargento Rodrigues, do Cel. PM Edvaldo Piccinini Teixeira,

Presidente do Clube dos Oficiais da PMMG, do Cel. PM César Braz Ladeira,

Presidente da União dos Militares do Estado de Minas Gerais, do Maj. PM Márcio

Ronaldo de Assis, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo

de Bombeiros de Minas Gerais, do Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da

Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, e do Cb. BM

Álvaro Rodrigues Coelho, Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da

Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais, pedindo o apoio desta Casa

relativamente à reivindicação de reajuste salarial para os militares do Estado.

Do Sr. Mozar Borges da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São Gotardo,

informando a composição da Mesa dessa Câmara a partir de 1º/1/2010.
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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.

Do Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 5.303/2009, da Comissão de Parti cipação Popular.

Do Sr. Manoel Viana de Sousa, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e

Administração do Ministério da Pesca e Aquicultura, informando a celebração do

convênio que menciona, firmado 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. Elaine Noronha Nassif, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do

Trabalho da 3ª Região, prestando informações relativas ao requerimento da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 68/2010/SGM.

Do Maj.-Brig.-Ar Élcio Pichi, Comandante do Terceiro Comando Aéreo Regional,

encaminhando cópia do convênio que menciona, relativo a obras realizadas no

aeroporto de Ubá. (- 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 do convênio que menciona, firmado entre

esse Ministério e o Projeto Vida e Esperança, bem como cópia do extrato de sua

publicação no Diário Oficial da União. (- 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. Carolina Queiroz Alves, Coordenadora de Convênios (substituta) do

Ministério do Desenvolvimento Agrário (4), encaminhando cópia do convênio que

menciona, celebrado entre esse Ministério e o Iter-MG, bem como cópia do extrato de

sua publicação no Diário Oficial da União, de plano de trabalho e de ordem bancária

relativos a esse convênio; cópia das ordens bancárias que menciona, relativas a

convênio celebrado entre esse Ministério e a Epamig; e cópia da ordem bancária que

menciona, relativa a convênio celebrado entre esse Ministério e a Emater-MG. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
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Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Dos Srs. Amaylton Salles de Carvalho e Anísia Sudário Daniel, da Comissão de

Representação do Seminário Legislativo “Esporte, infância e adolescência: caminho

para a cidadania”, pedindo providências para a criação, nesta Casa, de comissão

permanente com o nome de Comissão de Educação Física, Esporte, Paradesporto e

Lazer.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica aos colegas e aos telespectadores que

no último domingo, dia 28 de fevereiro, aniversariou o Deputado Padre João.

Também deixamos nosso abraço ao Deputado Carlin Moura, que faz aniversário em

29 de fevereiro, dia que só temos de quatro em quatro anos e que não tivemos neste

ano. Desejamos a ambos muitas felicidades e que Deus continue a iluminá-los na

caminhada.

A Presidência comunica ainda que, dentro de alguns instantes, irá se iniciar a

solenidade do lançamento do segundo Expresso Cidadania, no Espaço Cultural José

Aparecido de Oliveira.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Presidente. Serei muito rápido. É

apenas para consignar a nossa alegria e satisfação pelo lançamento oficial, que se

dará dentro de poucos minutos, do Expresso Cidadania. Faço questão de saudar o

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, a Mesa e todos os organizadores desse

grande projeto. Há dois anos fizemos pela primeira vez o lançamento desse projeto,

com a presença dos Secretários de Educação, de Saúde e de Desenvolvimento

Social. Realmente, essa é uma caravana da cidadania, e esse projeto foi tão forte,

robusto, vigoroso e respeitado, não só em Minas como em todo o Brasil, que o

Parlamento mineiro foi consagrado com prêmio nacional por projetos de resgate da

cidadania. Lembro que às 15 horas o Presidente declarará oficialmente lançado o

Expresso Cidadania. Quero parabenizar o Parlamento e o Presidente, até pela

importância do momento, pois estamos em ano eleitoral. Sabemos de nossa

responsabilidade como parlamentares, e essa caravana vai percorrer praticamente

todo o Estado de Minas Gerais. No ano passado fomos a várias cidades em que

esteve a caravana, em importante chamamento ao jovem, o que deu tanto resultado
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que vimos um aumento significativo no colégio eleitoral, por seções, Municípios e,

principalmente, região. Em nome da minha região, o Sul de Minas, quero parabenizar

e dar as boas-vindas a esse projeto. Vamos acompanhar todo o Sul de Minas no

lançamento do projeto e temos certeza de que ele terá não somente sucesso

garantido, como há dois anos, mas também será um resgate da cidadania, da ética e

da transparência, com o Parlamento mineiro cumprindo o seu verdadeiro papel. Fica,

portanto, a minha saudação a V. Exa., ao nosso caríssimo Presidente Deputado

Alberto Pinto Coelho e a todos os idealizadores do Expresso Cidadania, desejando-

lhes muito boa sorte nessa caminhada, nessa edição de 2010. Muito obrigado a V.

Exa.

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 4.278/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Coluna - Aapicol -,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

- Aapicol -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação dos Apicultores de Coluna - Aapicol - é uma entidade

sem fins lucrativos e tem como finalidade promover a proteção do meio ambiente,

estimular e congregar os associados em núcleos apícolas, fomentar o estudo e a

difusão da apicultura racional e fortalecer e estimular o associativismo e o

cooperativismo, entre outras.

Inserem-se esses objetivos nas fórmulas contemporâneas de combate à pobreza e

incentivo ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. Nunca é demais lembrar
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que esses objetivos são persistentemente buscados pela sociedade brasileira e

mineira. Por essas razões, justificativa-se plenamente que a entidade em tela seja

merecedora do título de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, é primordial que esse projeto se transforme em lei estadual.

- 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 4.279/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Montes Claros e Norte de Minas, 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 dos Aposentados e

Pensionistas de Montes Claros e Norte de Minas, com sede no Município de Montes

Claros.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e

Norte de Minas, fundada em 26/1/93, com sede no Município de Montes Claros, é

uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidades manter relações com

demais associações de categorias rurais e urbanas para concretização da

solidariedade social e defesa nos interesses sociais.

Além disso, visa colaborar e defender a solidariedade entre os povos para a

concretização da paz e desenvolvimento em todo mundo e lutar pela defesa das

liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à justiça social e pelos direitos

fundamentais do homem.

Pretende, ainda, estabelecer negociação com a representação governamental

visando à obtenção de melhorias para a sua base de representação.

No cumprimento das funções que lhe são atribuídas no seu estatuto, a Associação

dos Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e Norte de Minas abstém-se de se

envolver em matérias que fujam à sua natureza e sua finalidade, em especial aquelas
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de cunho político-partidário.

O processo objetivando à 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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.280/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário da

Cachoeirinha, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunitário da Cachoeirinha, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Comunitário da Cachoeirinha, com sede no Município de Lavras.

A Associação está em pleno funcionamento desde 22/11/2007, é uma entidade civil,

sem fins lucrativos, e tem duração indeterminada. Seu objetivo é promover o

desenvolvimento comunitário por meio da realização de obras e melhoramentos, com

recursos próprios ou obtidos por doação ou empréstimo, além de proporcionar a

melhoria do convívio entre os habitantes do lugar, com a integração de seus

moradores.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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



____________________________________________________________________________
38

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.281/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente Ingaiense, com

sede no Município de Ingaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ingaiense, com sede no Município de Ingaí.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Comunitária Beneficente Ingaiense, com sede no

Município de Ingaí, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos,

criada em 1996.

A Associação tem por finalidade a proteção da família, da maternidade, da infância,

buscando recursos financeiros para prestar o serviço social às famílias e pessoas

necessitadas, promovendo o desenvolvimento social da comunidade.

Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

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

Associação atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98. Esperamos,

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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.282/2010

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Ouvidores - Ombudsman -

Seção Minas Gerais - ABO-MG, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ombudsman - Seção Minas Gerais - ABO-MG, com sede no Município de Belo

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Brasileira de Ouvidores - Ombudsman - Seção Minas

Gerais - ABO-MG, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil

de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 2007.

A Associação tem por finalidade a congregação todos os profissionais e entidades

que exerçam as atividades e funções de ouvidor, aprimorando o senso democrático e

de defesa dos interesses dos cidadãos, incentivando a criação de ouvidorias em

qualquer campo de atividade, colaborando com a comunidade e com as autoridades.

Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

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

Associação atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.283/2010

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 23 de janeiro de

2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 23 de janeiro de 2003, passa a

destinar-se à construção de um estádio de futebol.

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. 2º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 14.601, de 2003.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.
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Zezé Perrella

Justificação: Por solicitação do Município de Abaeté, pleiteamos nesta proposição a

alteração da destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 23/1/2003, que foi

doado ao Município para a construção de um ginásio poliesportivo.

Para instruir nossa solicitação e contar com o apoio de nossos pares à tramitação

sem obstáculos desta proposta, anexamos ao projeto ofício do Sr. Cláudio de Souza

Valadares, Prefeito Municipal de Abaeté, e o registro do imóvel.

É de grande importância para o Município a alteração na referida lei, pois a

construção de uma estádio de futebol é uma obra de grande importância para a

população local.

- 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 4.284/2010

Altera dispositivo da Lei nº 13.685, de 24 de julho de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescentem-se os seguintes §§ 2º e 3º ao art. 2º da Lei nº 13.685, de 24

de julho de 2000, transformando-se em § 1º o atual parágrafo único:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - (...)

§ 2º - Não sendo possível a identificação da conta corrente do proprietário do

veículo, para fins do depósito a que se refere o parágrafo anterior, o valor apurado

com o leilão do veículo, após deduzidas a dívida relativa a multas, tributos, despesas

administrativas e encargos legais, será repartido em partes iguais entre o Estado e o

Município de emplacamento do veículo.

§ 3º - Quando o veículo houver sido emplacado em outro Estado ou não for

possível a identificação do local do emplacamento, o produto do leilão, na forma do

disposto neste artigo, será repartido igualmente entre o Estado e o Município onde

ocorrer a apreensão.”.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Leonardo Moreira
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Justificação: O projeto que ora submetemos à apreciação do Poder Legislativo tem

o objetivo de resgatar idéia contida na Lei nº 13.685, de 2000, que previa a

repartição, entre o Estado e o Município em que for feito o emplacamento, do produto

arrecadado com a alienação de veículos roubados e apreendidos por autoridade

policial, na hipótese de não serem encontrados os respectivos proprietários ou não

ser o bem reivindicado.

O tema não se encontra entre aqueles cuja iniciativa do processo legislativo não foi

reservada pela Constituição do Estado ao Poder Executivo, podendo, portanto, ser

objeto de projeto de lei de qualquer dos membros do Poder Legislativo.

Espero que a proposta encontre boa acolhida entre os nobres parlamentares, tendo

em vista o fato de garantir aos Municípios um pequeno acréscimo em suas receitas.

- 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 4.285/2010

Torna obrigatória a impressão do calendário oficial de vacinação na contracapa dos

cadernos distribuídos gratuitamente aos alunos das escolas públicas estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Passa a ser obrigatória a impressão, nas contracapas dos cadernos

escolares distribuídos gratuitamente aos alunos da rede oficial de ensino, do

calendário de vacinação obrigatória da criança, do jovem e do adulto.

Art. 2° - O calendário de vacinação será atualizado  de acordo com as diretrizes do

Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde e será encaminhado pelas

Secretarias de Estado de Saúde e de Educação aos fornecedores vencedores da

licitação para compra de cadernos.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A prevenção de doenças deve ser uma preocupação bastante

difundida na população brasileira. E nada melhor do que fazê-la através da escola,

onde há concentração de crianças, jovens e adultos e de seus familiares. Assim, a

utilização dos cadernos doados aos alunos pode ser o veículo ideal para a divulgação
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do calendário oficial, a custo baixíssimo.

Os calendários a seguir indicam épocas e prazos para a vacinação.

Calendário Básico de Vacinação da Criança

* - O quadro contendo o calendário referido acima foi publicado na edição do “Diário

do Legislativo” de 4.3.2010.

(1) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na

maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se

constitui de três doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e

de 180 dias da primeira para a terceira dose.

(2) O esquema atual prevê a vacinação aos 2, 4 e 6 meses de idade com a

tetravalente e dois reforços com a tríplice bacteriana (DTP): o primeiro, aos 15 meses

e o segundo, entre 4 e 6 anos.

(3) É possível administrar a primeira dose da vacina oral de rotavírus humano entre

1 mês e 15 dias e 3 meses e 7 dias de idade (6 e 14 semanas).

(4) É possível administrar a segunda dose da vacina oral de rotavírus humano entre

3 meses e 7 dias e 5 meses e 15 dias de idade (14 e 24 semanas). O intervalo

mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.

(5) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses

de idade que residam ou que estejam indo viajar para área endêmica (Estados: AP,

TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns

Municípios dos Estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) ou área de risco potencial

(alguns Municípios dos Estados: BA, ES e MG). Em caso de viagem para área de

risco, a vacinação deve ser feita 10 dias antes.

Calendário de Vacinação do Adolescente (1)

* - O quadro contendo o calendário referido acima foi publicado na edição do “Diário

do Legislativo” de 4.3.2010.

(1) O adolescente que não tiver comprovação de vacina anterior deve seguir este

esquema. Se apresentar documentação com esquema incompleto, completar o

esquema já iniciado.

(2) Para o adolescente que já tiver recebido três doses ou mais das vacinas DTP,

DT ou dT, aplicar uma dose de reforço. São necessárias doses de reforço da vacina a
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cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para 5

anos após a última dose. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

(3) Para o adolescente que resida ou esteja indo viajar para área endêmica

(Estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição

(alguns Municípios dos Estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) ou área de risco

potencial (alguns Municípios dos Estados: BA, ES e MG). Se estiver indo viajar para

essas áreas, a vacinação deve ser feita 10 dias antes da viagem.

(4) O adolescente que tiver duas doses da vacina tríplice viral (SCR) devidamente

comprovadas no cartão de vacinação não precisa receber esta dose.

(5) A adolescente grávida que esteja com a vacina em dia, mas tenha recebido sua

última dose há mais de cinco anos precisa receber uma dose de reforço. A dose deve

ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de

ferimentos graves, a dose de reforço deve ser antecipada para cinco anos após a

última dose.

Calendário de Vacinação do Adulto e do Idoso

* - O quadro contendo o calendário referido acima foi publicado na edição do “Diário

do Legislativo” de 4.3.2010.

(1) A partir dos 20 anos, para gestantes, não gestantes, homens e idosos que não

tiverem comprovação de vacinação anterior, seguir este esquema. Sendo

apresentada documentação com esquema incompleto, completar o esquema já

iniciado. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

(2) Para o adulto ou idoso que resida ou esteja indo viajar para área endêmica

(Estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição

(alguns Municípios dos Estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) ou área de risco

potencial (alguns Municípios dos Estados: BA, ES e MG). Se estiver indo viajar para

essas áreas, a vacinação deve ser feita 10 dias antes da viagem.

(3) A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola) deve ser

administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de

vacinação anterior e em homens de até 39 anos.

(4) A mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas tenha recebido sua

última dose há mais de cinco anos precisa receber uma dose de reforço. A dose deve
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ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de

ferimentos graves, a dose de reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a

última dose.

(5) A vacina contra influenza é oferecida anualmente, durante a Campanha

Nacional de Vacinação do Idoso.

(6) A vacina contra pneumococo é aplicada, durante a Campanha Nacional de

Vacinação do Idoso, nos indivíduos internados em instituições fechadas, tais como

casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco

anos após a dose inicial.

Encaminhamos aos nobres colegas este projeto de lei para ser apreciado e

aprovado.

- 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 4.286/2010

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à construção da

creche do centro de apoio ao agricultor e desenvolvimento de atividades de interesse

público.”.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A comunidade de Pimenta necessita de autorização desta Casa de leis

para mudança da destinação do imóvel de que trata a Lei nº 16.910, de 3/8/2007,

com o objetivo de ampliar sua utilização para oferecer à comunidade atividades de

interesse público. Assim a cidade passará a contar com mais espaço de lazer para

seus munícipes.

Tratando-se de matéria de relevante interesse para a comunidade de Pimenta,

solicito aos nobres pares o apoio para aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.287/2010

Dispõe sobre adoção de medidas protetivas de urgência em face do agente da lei

que praticar violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Para efeito do disposto no inciso I do art. 22 da Lei Federal nº 11.340, de 7

de agosto de 2006, o Estado poderá se antecipar à decisão judicial e suspender a

posse ou restringir o porte de arma de fogo do integrante das forças de segurança do

Estado que tiver praticado evidente e inquestionável ato de violência doméstica e

familiar contra a mulher.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A violência contra mulheres acontece com frequência assustadora em

nosso país atingindo mulheres de todas as idades e classes sociais. No entanto,

apesar das pesquisas apontarem índices altíssimos da incidência desse tipo de

violência, sabe-se, também, que muitas mulheres só denunciam os agressores após

anos de humilhações e sofrimento. São vários os motivos que levam as mulheres a

aguentarem caladas a violência física e psicológica: vergonha, condição econômica,

medo de pôr fim a um projeto de vida e, principalmente, de sofrer violência ainda

maior após a denúncia, entre outros.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Avon juntamente com o Ibope, que ouviu

2.002 pessoas entre 12 e 17/2/2009, 17% dos entrevistados acreditam que as

mulheres não abandonam o companheiro agressor por medo de serem mortas. De

acordo com a pesquisa, isso comprova o grau de vulnerabilidade a que a mulher está

submetida no País. O estudo aponta ainda que 55% dos entrevistados conhece

algum caso de violência doméstica.

Com a aprovação da Lei 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, o governo Lula

inovou e deu um passo importantíssimo para pôr fim à violência de gênero no Brasil.

Essa lei é assim denominada em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes,
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que, mesmo tendo ficado paraplégica em consequência da violência de seu marido,

não parou de lutar por justiça e contra a impunidade, conseguindo seu objetivo após

muitos anos de luta. Com isso foi, também, atendida uma reivindicação histórica do

movimento feminista e de mulheres.

Mas, reconhecendo a gravidade da situação, o governo federal foi além e criou o

Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Através do Pacto,

coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o governo está

desenvolvendo políticas públicas amplas e articuladas que têm como público-alvo,

prioritariamente, as mulheres rurais, negras e indígenas em situação de violência, por

serem estas mais vulneráveis socialmente. Para que as ações do Pacto sejam

implementadas estão previstos recursos da ordem de R$1.000.000.000,00 a serem

executados até 2011.

Histórias como a de Maria da Penha e de muitas outras mulheres mostram como o

medo é uma constante na vida das mulheres que vivem em situação de violência,

sabendo que seu risco é potencializado quando o agressor está legalmente

autorizado a portar arma. Daí, a necessidade da criação de mecanismos que

reforcem as políticas existentes e façam com que a Lei Maria da Penha seja, de

verdade, posta em prática e que o Pacto atinja seus objetivos. Para que isso

aconteça é necessário o envolvimento de toda a sociedade, principalmente dos

poderes constituídos. Assim proponho este projeto, que visa fazer valer a medida

protetiva de urgência de acordo com o inciso I do art. 22 da Lei Maria da Penha, na

situação em que houver ocorrido evidente e inquestionável ato de violência doméstica

e familiar contra a mulher, antes mesmo de tal situação ser submetida ao âmbito

judicial.

Esta proposta visa assegurar a aplicação do referido dispositivo em uma situação

na qual a vítima corre um risco maior, por ser o agressor um agente dotado da

prerrogativa legal de porte de arma, por conta de sua atividade profissional. Por isso,

se torna necessário que a própria organização estatal suspenda ou restrinja o porte

de arma para garantir a celeridade da medida protetiva e a integridade física da

vítima, garantindo assim seus direitos humanos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.288/2010

Dispõe sobre proibição do uso de película de plástico que embala garrafões de

água e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido o uso de película de plástico que embala garrafões de 20

litros de água mineral destinada ao consumo no varejo, no âmbito do Estado de

Minas Gerais.

Art. 2º - Ao fornecedor que descumprir o disposto nesta lei será imposta multa de 1

Ufemg (uma Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais) por cada uma das unidades

irregularmente embaladas.

Parágrafo único - O pagamento da multa aplicada não exime o infrator das sanções

impostas pelo art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa

do Consumidor.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A eletrostática da película plástica que envolve o garrafão age como

um imã, que atrai e fixa poeira e produtos tóxicos que estejam em superfícies ou

dispersos no ar, segundo matéria publicada na Folha de S. Paulo.

O referido plástico só serve para evitar que o garrafão fique sujo; no entanto, torna-

se um hospedeiro de colônias de bactérias (coliformes e pseudomonas), de esporos e

fungos.

Após a contaminação externa, os agentes contaminantes chegam ao bebedouro,

quando o plástico é mergulhado na água por descuido do consumidor.

Outra impropriedade apontada diz respeito aos plásticos coloridos, que contêm

tintas e solventes.

Há mais de 40 milhões de garrafões retornáveis em uso, segundo a Associação

Brasileira da Indústria de Águas Minerais - Abimam.

No Brasil, os galões representam 90% de toda água mineral comercializada, e

testes realizados pela Abimam dão conta de que foram detectados “nos plásticos e
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bebedouros amostras de bactéria pseudomonas, cujo gênero aeruginosa está

associado a casos de infecção hospitalar - principalmente em pessoas com

ferimentos ou queimaduras e sistema imunológico debilitado - incluindo ocorrências e

mortes”.

- 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 4.289/2010

Dispõe sobre medidas de higiene para prevenir doenças transmissíveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Escolas públicas e particulares, estádios de futebol, ginásios de esportes,

rodoviárias, aeroportos, metrôs, prédios, teatros e arenas para a realização de

espetáculos artísticos ficam obrigados a oferecer gratuitamente álcool em gel

antisséptico, toalhas e lenços descartáveis nos banheiros e demais instalações que

exijam cuidados sanitários, como cozinhas, restaurantes e lanchonetes.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O Brasil e o mundo já presenciaram várias pandemias, fenômenos em

que doenças transmissíveis se propagam por todo o planeta, causando a perda de

milhares de vidas humanas.

A pandemia mais recente foi gerada pelo vírus da influenza A(H1N1), conhecida

popularmente como gripe suína. A influenza A(H1N1) já matou milhares de pessoas e

causou pânico nas populações da maioria dos países, inclusive no Brasil, onde o

número de atingidos pela doença não alcançou as proporções verificadas em outras

nações, como México, Estados Unidos, Argentina e Chile.

O combate dessa gripe trouxe de volta uma antiga lição, infelizmente só lembrada e

levada a sério quando há ocorrência de pandemias e epidemias. Trata-se da lição

que aponta a higiene pessoal como o remédio mais eficaz para prevenir doenças

transmissíveis por vírus e bactérias.

Embora ainda seja prematuro afirmar com segurança que foram os cuidados com a
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higiene pessoal os principais responsáveis pela aparente retração da pandemia

dessa doença no Brasil, nas últimas semanas, o fato é que o extraordinário aumento

do uso de máscaras, álcool em gel antisséptico, toalhas e lenços descartáveis

coincide com o período de redução no número de diagnósticos da gripe no País.

Mas ninguém pode ignorar que está cientificamente comprovado que a

preocupação permanente com a higiene pessoal não pode estar, em nenhuma

hipótese, dissociada de uma política de saúde pública minimamente responsável.

Todavia, também é verdade que é impossível colocar tal política em prática sem que

o poder público e a própria sociedade propaguem, através de campanhas educativas,

a importância do zelo para com a higiene pessoal e, ao mesmo tempo, ofereçam

condições mínimas para que a população adquira os hábitos de asseio

recomendados.

O benefício do cumprimento das exigências instituídas por este projeto é

infinitamente superior ao custo delas resultante, principalmente porque não há bônus

maior do que o de salvar vidas prevenindo pandemias e epidemias de doenças

transmissíveis por vírus e bactérias.

- 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 4.290/2010

Dispõe sobre a Política Educacional de Resistência às Drogas - Adolescente e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Política Educacional de Resistência às Drogas - Adolescente,

baseada no modelo internacional D.A.R.E - Drug Abuse Resistance Education, a ser

desenvolvido nas redes de ensino pública e particular do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A Política Educacional de Resistência às Drogas - Adolescente será

executada em trabalho conjunto a ser desenvolvido pelas Secretarias de Segurança,

Defesa Social, Educação, Esportes e da Juventude, Saúde e pela Polícia Militar, de

acordo com a matriz curricular pedagógica nacional específica, constituindo-se em

tema transversal da cidadania, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional - LDB.
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Art. 3º - A Política Educacional de Resistência às Drogas - Adolescente consistirá

no desenvolvimento de atividades de ensino voltadas à disseminação de noções de

cidadania, à prevenção ao uso indevido de drogas e à prática de atos de violência

entre estudantes nas redes pública e privada de ensino do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Quando necessário para o desenvolvimento das atividades nas

escolas, a Política Educacional de Resistência às Drogas - Adolescente também

executará capacitação dos pais dos alunos, com a aplicação de um currículo

específico para adultos.

Art. 4º - Para a execução desta Política, serão destinados recursos financeiros de

dotações orçamentárias consignadas no orçamento anual, com vistas ao custeio e

investimento para a aquisição de material didático, tais como um conjunto padrão

composto de cartilha, camiseta, boné e certificado de participação, divulgação e

operacionalização das ações.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O que se propõe neste projeto é uma politica preventiva, desenvolvida

em cooperação com a escola e a família, a fim de manter os jovens longe das drogas

e da violência.

Desenvolvida no ambiente escolar, a Política Educacional de Resistência às Drogas

- Adolescente envolverá crianças dos 9 aos 12 anos do ensino fundamental,

concentrado na 4ª e 6ª séries do regime de 8 anos e 5ª e 7ª do regime de 9 anos.

O intuito é o de direcionar este programa a adolescentes entre 13 e 17 anos,

estudantes da 7ª e 8ª séries. Permitirá a discussão sobre as drogas, a criminalidade e

os conceitos de cidadania. Nossa proposta também tem por escopo permitir o

estabelecimento de uma política governamental para a realização de ações sociais

dessa natureza, destinando recursos orçamentários permanentes para maior

abrangência deste importantíssimo programa preventivo.

Vandalismo e formação de gangues infelizmente estão fazendo parte do cotidiano

de nossas escolas, notadamente daquelas localizadas na periferia dos grandes

centros urbanos.
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Diante do exposto conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 60/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.502/2010, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Júlio Cezar Ivo, Prefeito Municipal de

Virgínia, ocorrido em 21/1/2010. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.503/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Borda da Mata pelos 30 anos de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.504/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Automóvel Clube de Minas Gerais pelos 85 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.505/2010, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Air Minas Linhas Aéreas pela implantação de voos diários no

trecho Belo Horizonte-Montes Claros. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.506/2010, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Fundação Clóvis Salgado pelos 40 anos de sua fundação.

Nº 5.507/2010, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Artística, Cultural e Desportiva Estrela - Grupo

Sarandeiros pelos 30 anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 5.508/2010, do Deputado João Leite, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Polícia Civil de Minas Gerais, em especial aos Delegados

Marco Antônio Monteiro, Edson Moreira, Wagner Pinto, Frederico Abelha e suas

respectivas equipes, pela atuação no esclarecimento dos homicídios atribuídos ao

"serial killer" do Bairro Industrial, em Contagem. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 5.509/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Cruzília pelo Dia Nacional do Rotariano.



____________________________________________________________________________
52

Nº 5.510/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Oliveira pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.511/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Cristais pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.512/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Elói Mendes pelo Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 5.513/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Guaxupé pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.514/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Divinópolis pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.515/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Cláudio pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.516/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Caxambu pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.517/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Candeias pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.518/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Carmo do Rio Claro pelo Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 5.519/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Pains pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.520/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Arcos pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.521/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Cambuquira pelo Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 5.522/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Itaúna pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.523/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Monte Sião pelo Dia Nacional do
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Rotariano.

Nº 5.524/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Lagoa da Prata pelo Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 5.525/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Machado pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.526/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Itanhandu pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.527/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Formiga pelo Dia Nacional do Rotariano.

Nº 5.528/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Mateus Leme pelo Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 5.529/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Clube de Lavras pelo Dia Nacional do Rotariano. (-

Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 5.530/2010, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Procurador Moacyr Lobato de Campos Filho pela sua

indicação como Secretário de Defesa Social. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 5.531/2010, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro,

Chefe da Polícia Civil do Estado, pelo brilhante trabalho desenvolvido pelo órgão que

chefia no caso do maníaco que vinha atacando mulheres da Região Metropolitana de

Belo Horizonte. (-Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado João Leite. Anexe-se ao Requerimento nº 5.508/2010 nos termos do § 2º

do art 173 do Regimento Interno.)

Nº 5.532/2010, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado pedido de providências

para o cumprimento do parágrafo único do art. 4º da Lei 15.432, de 2005, o qual

prevê que o órgão oficial de imprensa dos Poderes do Estado destinará espaço para
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divulgação de fotos e dados de crianças desaparecidas. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 5.533/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 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 acúmulo de

processos na referida Vara. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado Padre João em que solicita seja realizado ciclo de debates com o

tema "Estrutura, desempenho e perspectiva do transporte ferroviário em Minas

Gerais". ( À Mesa da Assembleia.)

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 ao Sr. Cláudio Costa por sua eleição para Presidente do Tribunal de Justiça

de Minas Gerais.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, quinta-feira será

talvez um dos dias mais importantes para a história de Minas Gerais. Inaugura-se o

marco de administração que começou não há oito anos, mas há mais de meio século

no Estado, por meio do ex-Governador e Presidente Tancredo Neves. Não poderia

furtar-me de dizer da alegria com que vemos a inauguração do novo Centro

Administrativo do Estado. Mais de um século após a Capital ter-se mudado de Ouro

Preto para Belo Horizonte, ela sofrerá nova mudança: irá para minha terra natal, o

Distrito de Venda Nova. Isso vem coroar a administração do Governador Aécio

Neves. Pela primeira vez na história de Minas Gerais, destina-se obra à governança
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sem custo para a população, pois se pagará com menos de dois anos de uso,

diferentemente das obras que vemos pelo País, as quais, além de não responderem

aos anseios da sociedade, ainda visam a ganhos ilícitos no superfaturamento, e

fatalmente acabam descobertos aqueles que usam esse artifício. O Governador Aécio

Neves inaugurou a Cidade Administrativa Tancredo Neves, e me orgulho de ter

participado da sugestão de indicação do local para ela, na sua segunda fase, quando

se entendeu que seria construída no Aeroporto Carlos Prates pelo Ministério da

Defesa. Pela perseverança, o Governandor Aécio Neves e sua equipe conseguiram,

em tempo recorde, fazer a maior obra da história de Minas Gerais para atender à

população sem prejudicar qualquer andamento de obras pelo Estado.

Talvez, como poucos, tenho a autoridade para dizer, pois 28 anos de mandato me

concedem a capacidade de analisar profundamente todos os governos do Estado.

Pela primeira vez na história, o desenvolvimento ocorreu sem sacrifício de classe

alguma ou setor algum do Estado; muito pelo contrário, houve desenvolvimento em

todos os setores que atendem e são necessários à vida do cidadão. O Governador

Aécio Neves deixa as estradas de Minas prontas. Mais de 230 cidades não tinham

acesso asfaltado. Ele encerrará dois mandatos consecutivos fazendo mais,

proporcionalmente, que todos os governos anteriores. A saúde melhorou muito; ainda

falta um pouco, mas melhorou bastante, e nunca houve tantos avanços como no

governo Aécio Neves. Sobre a educação, meus 28 anos de mandato permitem que

eu faça este comparativo: jamais, na história de Minas Gerais, tivemos Secretária de

Educação que fizesse tanto pelo Estado como essa senhora fez. A Secretária

Vanessa deu dignidade, competência, aprimoramento e criou condições reais de

dignidade não só para profissionais do ensino, mas também para todos que utilizam a

rede de ensino de Minas Gerais.

Poucos podem dizer que conhecem a competência do Governador Anastasia como

eu, porque fez parte desta Casa; um visionário talvez como eu, à época. Na

Constituição do Estado, há 20 anos, criamos condições para que houvesse a maré

perfeita para se fazer o que foi feito em Minas Gerais nos últimos oito anos de

governo. Principalmente a Cidade Administrativa, que de uma vez por todas, mostra

que um governo tem de atender às necessidades da sua população e promover a
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integração dos seus funcionários e a funcionalidade, não para alguns, mas para todos

os mineiros. A Cidade Administrativa possui a melhor colocação estratégica, entre os

dois aeroportos que servem a nossa Capital. E, quando forem cumpridas as

promessas do governo federal, a Cidade Administrativa estará no seio do maior

complexo viário.

Portanto, deixo aqui os meus agradecimentos ao Governador Aécio Neves, que fez

história para a cidade em que nasci. Quando iniciei minha vida pública, o seu avô,

como Governador, também deu as maiores condições para o desenvolvimento da

região Norte, principalmente do Município que eu representava - Belo Horizonte e

meu Distrito de Venda Nova. Hoje o que se vê é o desenvolvimento buscando espaço

em cidades que já tinham desistido de um avanço social, como Ribeirão das Neves,

Vespasiano, São José da Lapa, Santa Luzia e a própria parte Norte de Belo

Horizonte, tão sacrificada durante séculos, porque não havia nenhum visionário que

pudesse atender aos anseios daquela população.

Portanto, não poderia deixar de fazer este agradecimento. Quinta-feira, podem ter

certeza de que serei uma das pessoas emocionadas na inauguração. Sou nascido

em Venda Nova, assim como meu filho, Vereador de Belo Horizonte. Hoje, com muito

orgulho, posso dizer que Venda Nova é a Capital de Minas, com integridade e

honradez. Pela primeira vez na história, tenha o preço que for a obra da Cidade

Administrativa, ela se pagará em menos de dois anos. Se tudo que fosse feito neste

país gerasse economia e atendimento do interesse da população, como a Cidade

Administrativa, penso que o Brasil seria já um país de Primeiro Mundo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Irani

Barbosa. Quero saudar V. Exa. pelo seu pronunciamento, não somente pelo seu

sentimento como grande político, como também por, há muito tempo, buscar essa

solução que acaba de apresentar, fazendo a história de Minas. Quero ainda

manifestar nossa enorme satisfação por esse acontecimento, a menos de 48 horas,

para Minas, para o Brasil e para o mundo. Quinta-feira, realmente teremos o maior

evento político-administrativo que uma Capital do País jamais presenciou e

presenciará. É o que Minas Gerais proporcionará ao Brasil e ao mundo. Certamente

teremos todos os 853 Municípios aplaudindo e verificando de muito perto a gestão
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séria e competente de nosso Governador, com seu princípio de governabilidade e

sustentabilidade política de Minas marcando época e seu nome.

No momento em que o Governador Aécio Neves passará o comando do governo - o

que acontecerá ainda este mês - ao Vice-Governador, o competente Prof. Anastasia,

S. Exa. deixará para nós, mineiros e brasileiros, um dos maiores legados que um

administrador pode deixar, principalmente pelo seu exemplo de caráter, ética e

seriedade: a Cidade Administrativa, que será inaugurada, Deputado Irani Barbosa, no

centenário do saudoso Presidente Tancredo Neves, que completará 100 anos em

grande estilo, com festa e muita emoção. Assim, quero saudar V. Exa. e dizer que

amanhã ocuparei a tribuna para anunciar e comemorar com os Vereadores, os

Prefeitos, todo o povo mineiro, toda a comunidade, o maior acontecimento do Brasil,

graças à competência séria do nosso Governador. Assim como outros parlamentares,

V. Exa. trabalhou muito bem para que isso acontecesse. Parabéns pelo

pronunciamento.

O Deputado Irani Barbosa* - Muito obrigado, Deputado Dalmo. Gostaria de dizer,

Deputado, que há muito não se via em Belo Horizonte tanta obra patrocinada pelo

governo do Estado. Veja V. Exa. que, durante o governo Aécio Neves, em momento

algum faltou apoio para a execução das obras necessárias ao desenvolvimento da

nossa Capital, em momento algum faltou condição para que o Governador Aécio

Neves oferecesse a Belo Horizonte o melhor da sua administração. A duplicação da

Av. Antônio Carlos, que era uma novela, torna-se realidade; aliás, não como

duplicação, mas como quadruplicação. Essa foi uma obra realizada num período

recorde e com recursos oriundos do Estado de Minas Gerais. Não podemos deixar de

falar também da Av. Cristiano Machado. Quando Hélio Garcia era Prefeito de Belo

Horizonte, ele pediu autorização ao Governador Tancredo Neves para abrir uma nova

veia que atingisse o Vetor Norte da nossa cidade, uma vez que estava sendo

concluída a construção do Aeroporto de Confins. O então Prefeito Hélio Garcia, com

autorização do Governador Tancredo Neves, assumiu a incumbência de abrir a Av.

Cristiano Machado, e hoje vemos essa magnífica obra completa e entregue à

população pelo Governador Aécio Neves. Nenhuma das estradas de Minas foi

negligenciada. Há mais de 20 anos não se via o recapeamento de estradas que
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atendam a tantas cidades de Minas Gerais. Foram feitos muitos melhoramentos e

obras de ligação neste Estado, e com um detalhe, coisa a que nunca assistimos:

todos os empreiteiros reclamando dos custos das obras e de que as margens de

lucro eram precárias. Mas tudo foi feito sem perda de qualidade e de dignidade.

Governador Aécio Neves, parabéns a V. Exa, ao seu secretariado e ao Vice-

Governador - se Deus quiser, o futuro Governador -, Antonio Augusto Anastasia, que

participou, profunda e sensivelmente, da elaboração técnica deste governo. À minha

amiga Andreia, parabéns. É assim que se fazem os bastidores de um governo: com

criatividade e competência. Quando disputamos a Prefeitura de Belo Horizonte, em

1992, o povo não teve a visão de que Aécio poderia já ter sido, desde aquela época,

o melhor Prefeito do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado, Srs.

Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Boa-tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, servidores desta Casa, imprensa, pessoas que nos acompanham das

galerias, telespectadores que, por meio da nossa querida TV Assembleia,

acompanham nossos trabalhos nesta tarde. Parabenizo meu companheiro de

bancada neste Parlamento, Deputado Irani Barbosa, pela brilhante explanação e pelo

balanço que fez das ações do Governador Aécio Neves nos seus quase oito anos de

mandato. Realmente trabalhou de forma eficaz. Não podemos negar que mudou a

cara de Minas Gerais. Parabenizo meu companheiro Deputado Irani Barbosa, pois,

assim como ele, vivo nesta cidade, onde moro e onde meus filhos nasceram. Temos

profundo amor por Belo Horizonte e, por conseguinte, pela Região Metropolitana,

assim como outros colegas Deputados desta Casa que têm na Capital sua residência,

sua referência e, por que não dizer?, boa parte dos votos que elegeram cada um

deles.

Cremos que, de fato, a inauguração do Centro Administrativo é, sem dúvida, marco

na história de Minas Gerais e aponta também para a modernidade. Sabemos que ali

teremos todas as secretarias concentradas. Quem vier a ser o próximo Governador -

o que ainda é incógnita, pergunta sem resposta, embora números queiram apontar e
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nos deixar uma percepção - com toda a certeza herdará estrutura de trabalho

realmente muito boa. Como muito bem disse o Deputado Irani Barbosa, Sr.

Presidente, a Cidade Administrativa foi construída em região que, há muito tempo,

carecia desta atenção. Todos sabemos que ela sozinha poderia atender às

demandas de crescimento da Região Metropolitana. Se considerarmos o limite da

Serra do Curral, onde nossa cidade termina, logo atrás temos nossa vizinha Nova

Lima, que acabou tirando muito bom proveito de toda a escassez de espaço que

temos em Belo Horizonte. Nova Lima abrigou lá muitas empresas, tendo hoje sua

maior receita na prestação de serviços. Grandes empresas e hotéis ali estão, bem

como parte de grande “shopping”. Sabemos que este chamado Vetor Norte sempre

se mostrou carente. Agora, com alegria, percebemos a expansão tanto imobiliária

como industrial e comercial nesta rota da Linha Verde, que nos liga a Confins. O

Deputado Irani Barbosa citou aqui as cidades de São José da Lapa, Vespasiano e

Santa Luzia. Incluo aqui também Lagoa Santa e Confins. Poderíamos citar outras

cidades que certamente estão sendo beneficiadas. Portanto é, de fato, grande

momento, momento histórico, posso dizer, talvez pareça exagero, divisor de águas na

história da região Norte de Belo Horizonte e da Região Metropolitana.

Mas, ao mesmo tempo que aproveito as palavras do meu companheiro de bancada

Deputado Irani Barbosa e, de forma também reconhecida, teço elogios ao

Governador Aécio Neves por todas as demandas que foram atendidas ao longo de

quase oito anos, também trago a esta tribuna, mais uma vez, Sr. Presidente, situação

que, de certa forma, nos tem desgastado bastante do ponto de vista emocional e até

físico. Refiro-me aos Agentes Penitenciários.

Quero fazer aqui uma cronologia dos fatos e dos acontecimentos. Não quero, com

isso, ser cansativo. Gostaria apenas que as pessoas que nos assistem agora, tanto

de casa quanto das galerias, entendessem, por esta minha exposição, qual é a

situação real e por que é que estamos lutando nesta Casa em defesa dos Agentes

Penitenciários.

No ano passado, 336 Agentes Penitenciários foram dispensados e tiveram seus

contratos encerrados. Nós, do Bloco PT-PMDB-PCdoB, composto por 19 Deputados,

que temos como Líder o Deputado Padre João, como Vice-Líder o Deputado Adelmo
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Carneiro Leão e como Líder da Minoria o Deputado Sávio Souza Cruz,

empreendemos uma luta com o intuito de fazer com que o governo se sensibilizasse

e readmitisse esses companheiros, homens e mulheres, trabalhadores e

trabalhadoras. Apenas em dois dias de greve, tendo esta sido considerada ilegal, eles

retornaram imediatamente a seus postos, mas foram surpreendidos com a rescisão

dos seus contratos.

A partir daí, começou, então, uma via-sacra para sensibilizar o governo, pois

cremos que ele tenha sensibilidade para com esses homens, com esses pais de

família. Aliás, alguns deles estão sendo sustentados pelas esposas. Já outros, cujas

mulheres não trabalham, ou seja, não têm salário, se encontram em situação muito

precária, dependendo de favores de parentes, amigos e vizinhos. Realmente, é uma

situação muito constrangedora, considerando-se que falamos, num primeiro

momento, de um universo de 1.200 a 1.400 pessoas, que compõem as famílias

desses 336 Agentes.

Então, no ano passado, acertamos com a Secretaria de Defesa Social, depois de

um trabalho exaustivo de vários Deputados, entre estes os Deputados da base do

governo, que 276 desses Agentes retornariam ao trabalho, no máximo, até o dia 10

ou 11 de janeiro. Por causa desse acordo, no final do ano passado votamos todos os

projetos de interesse do governo e também, é claro, não poderia deixar de ser, dos

nossos colegas Deputados e Deputadas. Votamos e cumprimos o acordo “ipsis

litteris”, ou seja, integralmente.

Quando voltamos do recesso, fui surpreendido com a visita de alguns Agentes a

meu gabinete, que me disseram: “Deputado, o governo não cumpriu o acordo”.

Perguntei-lhes: “Como, não cumpriu?”. Eles me responderam que os Agentes não

retornaram nos dias 10 e 11 de janeiro, conforme o acordo. Então, fomos procurar

saber o que havia ocorrido. Deram-nos a informação de que o processo acabou se

arrastando um pouco, porque eram muitos Agentes, e eles precisavam tratar caso a

caso. Muito bem. Até aí é uma explicação plausível; porém, o que nos surpreende é o

fato de que, havendo um acordo para que 276 Agentes Penitenciários retornassem

ao trabalho depois do seu processo de requalificação - convém dizer que esse

processo já era para ter sido feito há cinco anos, tendo alguns deles já 15, 20 anos de
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trabalho como Agentes Penintenciários -, até então não haviam passado pelo

processo de requalificação. Não entro no mérito da necessidade da requalificação,

mas sim do acordo feito: 276 Agentes seriam readmitidos.

Sr. Presidente, fomos surpreendidos em janeiro com uma lista. Nem será preciso ler

o papel, pois tenho todos os números de cor. De 276, 18 foram limados.

O que quero dizer com essa expressão é que eles foram excluídos do processo,

sob o argumento de que faziam parte do perfil de Agentes que quebraram hierarquia

e promoveram baderna. Entretanto isso não fazia parte do acordo, ou seja, o acordo

não estabelecia que essas 276 pessoas passariam novamente por esse

constrangimento do qual 18 seriam tiradas. Assim sendo, pedi que fossem trazidos

esses 18 processos para esta Casa, a fim de analisarmos qualquer tipo de equívoco;

entretanto, eles nunca chegaram até aqui, embora isso tivesse sido agendado com

representantes do governo, especialmente da Secretaria de Defesa Social.

Insistindo nessa questão dos Agentes, gostaria de registrar a reunião ocorrida no

gabinete do Deputado João Leite, em que também se fizeram presentes o Líder do

Governo, Deputado Mauri Torres, o Deputado Lafayette de Andrada, eu, o Cap.

Wildes e o Dr. Genilson Zeferino. Além daqueles 18, que agora deixamos à parte,

também havia 33 que não passaram no psicotécnico e mais 22 que passaram no

psicotécnico e não passaram na segunda etapa. Nessa reunião, ficou acertado que

esses 33 fariam novamente o psicotécnico, e os outros 22 repetiriam a prova. Dos 22,

3 foram eliminados por frequência, e os próprios Agentes decidiram que eles

deveriam ficar de fora. Assim, os 22 foram reduzidos a 19.

Na sexta-feira passada, fui surpreendido com o Ofício nº 051/2010, da Secretaria

de Defesa Social. Li atentamente todo o ofício, mas não o entendi muito bem. À noite,

recebi um telefonema de um representante da Secretaria de Defesa Social, para

confirmar o recebimento do aludido ofício.

Dada a importância do assunto, Sr. Presidente, peço a V. Exa. que, se possível,

conceda-me mais alguns minutinhos para que possa fechar o meu raciocínio, porque

só me resta mais 2 minutos e eu não conseguirei terminar dentro desse prazo. Se V.

Exa. puder me atender, naturalmente respeitando o próximo colega que irá falar,

gostaria de poder concluir o meu raciocínio, porque estou montando a cronologia dos
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fatos.

Como estava dizendo, chegou para mim esse ofício do governo. O total de pessoas

a fazer o exame psicotécnico seria 33, sendo que, na lista, só constavam 26, com

nome, data e hora marcada para se apresentar. Perguntei ao representante da

Secretaria, que me telefonou, por que só estavam na lista 26 pessoas, em vez de 33.

Ele me disse que ali só constavam 26 porque 7 não procuraram a Secretaria ou uma

escola para fazer a requisição do psicotécnico. Dos 19 que passaram no psicotécnico

e, portanto, para a segunda fase, mas que não passaram na prova, havia apenas 9

na lista. A explicação para isso foi a de que os outros 10, dessa lista de 19, também

não apresentaram o seu pedido. Eu entendi que essa lista era de apresentação para

o psicotécnico; então, perguntei à pessoa que me telefonou se esses nomes, essas

datas e esses horários se referiam às pessoas que prestariam o psicotécnico. Eu

estava enganado. Ele me explicou que o objetivo dessa lista era que o Agente

pudesse se reunir com um psicólogo indicado pelo Conselho Regional de Psicologia,

para assessorar o psicólogo da escola. O exame psicotécnico seria reavaliado por

esses dois psicólogos. Na verdade, quem me telefonou foi o Cap. Wildes, e eu disse

a ele que isso não fazia parte do nosso acordo.

Muito obrigado, por sua bondade e visão democrática ao me conceder mais tempo,

Presidente. Vou encerrar em 1 minuto.

Então eu disse a ele que não foi isso que combinamos. Não vou nem chamar isso

de acordo, porque o acordo já foi feito no ano passado.

Isso aqui não faz parte do que combinamos, porque já sei qual será o

desdobramento disso. Assentam-se lá os psicólogos e o Agente, vão olhar o exame

psicotécnico e dirão: “Não. Esse exame aqui está validado. O resultado é esse

mesmo. Muito obrigado. Um abraço para o senhor e para a senhora”. E eles estão

penalizados da mesma forma.

Eu tenho falado à imprensa, e acho que seria importante trazer essa informação

também para a nossa TV Assembleia. Meu Líder, Deputado Padre João, eu creio que

V. Exa. concorda comigo, assim como todo o Bloco. Algumas pessoas estão me

perguntando por que a pauta está travada. Eu tenho dito que o governo precisa

primeiro encerrar o ano de 2009 para que possamos abrir os trabalhos do ano 2010.
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O ano de 2009 não foi encerrado ainda porque o acordo não foi cumprido. Isso sem

falar das emendas, não terei tempo agora para falar delas, respeitando o tempo que o

Presidente me deu. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcus Pestana.

O Deputado Marcus Pestana* - Exmo. Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero fazer

três rápidos registros. Gostaria de compartilhar com a Casa uma preocupação, uma

reflexão. Não sei se todos os Deputados acompanharam, agora no final de fevereiro,

a partir da publicação, os balanços de 2009. Na última semana de fevereiro, a

imprensa nacional registrou o desempenho econômico dos setores produtivos e

financeiros diante da crise internacional. É impressionante. Os maiores geradores de

emprego, do setor industrial, tiveram expressivas taxas negativas diante da crise, com

a involução do setor produtivo. Enquanto isso, o setor financeiro nacional bateu novos

recordes de lucro. Alguns dados foram publicados sobre as maiores empresas do

setor siderúrgico, de mineração, comparada com os principais bancos estatais ou

privados. Aliás, o Banco do Brasil bateu o seu recorde. Isso abre um grande debate

nacional, que deve ser objeto da atenção de todos neste ano de sucessão

presidencial. Se não desvendarmos essa armadilha, se não superarmos esse modelo

de desenvolvimento, o Brasil terá sempre postergada a sua agenda de

desenvolvimento. E teremos taxas medíocres. O Brasil cresceu, mas, se

compararmos com os chamados Brics ou com a maioria dos países latino-

americanos, somos escravos de uma realidade que precisa ser repensada. A

combinação de um câmbio desvalorizado com taxas reais de juros estratosféricas

leva a uma preocupante perspectiva de médio e longo prazos para a economia

nacional.

Isso está relacionado com o dia a dia dos trabalhadores, dos empresários, com a

geração de renda e emprego. Se não conseguirmos desvendar essa lógica, que já

vem de muitos anos, não é só da questão... O Deputado Padre João, como Líder do

PT, certamente tem na ponta da língua uma explicação para os lucros fantásticos do

setor financeiro. Mas é uma continuidade que impera nos últimos anos, e o grande

debate nacional deve ser exatamente esse. Como desatar essa armadilha, porque as

nossas exportações, que sustentaram boa parte dessas taxas de crescimento, estão
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perdendo competitividade.

Minas é muito importante como principal Estado produtor de leite e tem uma grande

indústria de transformação. Segundo informações de um amigo meu que assessora

uma grande empresa da área de laticínios, ainda que o produtor de leite esteja

recebendo um valor muito baixo, essa grande cooperativa, essa grande indústria

perdeu competitividade: ela exportava cerca de 30% da sua produção e hoje exporta

menos de 5%. Caso não desvendemos essa armadilha de juros altos - e haverá a

retomada da política de aumento dos juros reais, nos próximos meses, pelo Banco

Central - e continuemos assim, o nosso crescimento será sempre limitado, e isso é

um grande problema. Existem setores perdendo competitividade, perdendo espaço

no mercado internacional e no mercado interno, visto que as importações estão muito

baratas e a nossa competição lá fora fica mais difícil, em razão do câmbio. Então,

gostaria de registrar isso primeiro. Esta Casa deveria travar um grande debate sobre

a lógica que deve presidir o Brasil. O câmbio flutuante e a austeridade monetária,

nesses 16 anos, foram fundamentais para a estabilidade. Entretanto, neste ano de

sucessão presidencial e, principalmente, em um Estado como Minas, que está

ancorado no setor primário, exportador, nos bens intermediários e mesmo nos

produtos automobilísticos para exportação, deve haver preocupação porque isso tem

a ver com o interesse maior da população.

A melhor política social é o desenvolvimento econômico, é a geração de emprego e

renda e, para isso, precisamos ter taxas civilizadas de juros e câmbio. Não é querer

que o governo intervenha, como em outros períodos, determinando a taxa que

prevalecerá para a economia, mas há que se discutir formas de superar essa

armadilha que está arruinando o Brasil. Registrem bem: a nossa taxa de

desenvolvimento foi medíocre, se comparada aos Brics e à maioria dos países latino-

americanos. Ela foi positiva, mas foi puxada pela demanda, pela renda interna, e

então é mérito da política de expansão de crédito, dos aumentos reais no salário

mínimo e nas pensões e previdência, mas isso não sustenta uma transformação

estrutural da economia brasileira.

Então provoco a Casa a discutir esse importante tema.

O Deputado Padre João (em aparte) - Respeito V. Exa. como economista e pela
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experiência que teve no Ministério das Comunicações - há, até mesmo,

correspondência dirigida a V. Exa, quando estava no Ministério. Entretanto, nobre

colega Deputado, o que está colocado é o crescimento com distribuição de renda em

uma lógica diferente da anterior. Salvo engano, quando o Lula assumiu, a Taxa Selic

estava acima de 25% e já caiu para bem menos da metade, reduzindo-se em dois

terços e com distribuição de renda. As notícias que temos de última hora é que o

setor produtivo não está dando conta da demanda. Por exemplo, quem procura um

caminhão para comprar não encontra; tem de esperar, tem de entrar na fila para

comprar caminhões. Apesar das críticas durante o primeiro mandato do governo Lula

- como “olha o Lula indo, olha o Lula vindo” -, com piadas e tudo mais, tivemos uma

abertura de mercado importantíssima. A demanda interna é grande. O que recuou foi

a parte externa, que, em razão da crise, afetou muito mais os outros países que

importavam, embora já haja grande recuperação sobre todo o setor siderúrgico, de

atividade minerária e mesmo da indústria automobilística.

Então, o cenário que enxergamos é todo esse controle econômico. O próprio

Presidente do Banco Central tem dado essa segurança fantástica. A hipótese que

pode haver é de estar muito bom ou excelente, ou seja, não há expectativa nenhuma

de crise ou de catástrofe nesse sentido. Na análise que temos, ela é muito otimista. O

crescimento econômico pode chegar a 6% ao ano e com distribuição de renda, ou

seja, com vida digna, sobretudo para os mais pobres deste país. Muito obrigado.

O Deputado Marcus Pestana* - Agradeço o aparte. Talvez devamos realizar um

seminário em torno da agenda de desenvolvimento.

Ainda que o País tenha crescido, volto a dizer, as taxas médias foram medíocres

diante das taxas de outros países. Há potencialidade muito maior.

Quanto à distribuição de renda, passarei ao Deputado Padre João, posteriormente,

estudo do Ipea mostrando que existe eixo de continuidade. O PT tem muita

dificuldade de entender o processo desta continuidade da política econômica. O

PSDB emprestou Deputado, o Henrique Meirelles, para presidir o Banco Central, e o

PT resistiu muito, mas hoje todos se rendem à estratégia que o governo do PSDB

montou para a estabilidade econômica. Esse é tema importante. Devemos propor

algum tipo de evento para aprofundar esta discussão sobre as potencialidades, as
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armadilhas e os gargalos das economias mineira e brasileira.

O jornal “O Tempo”, no dia 21 de fevereiro, trouxe realidade muito preocupante em

relação aos índios maxacalis e à sua situação de saúde. Acompanhei esse caso de

perto, pois fui Secretário de Saúde por sete anos. Do ponto de vista percentual, essa

população não é tão relevante, pois são cerca de 15 mil mineiros que residem aqui,

mas, do ponto de vista histórico e simbólico da nossa dívida social, ela tem

importância muito grande. Apesar de não ser sua função institucional - esta é do

governo federal e da Funasa -, o governo Aécio Neves lançou os programas Saúde

em Casa e Farmácia de Minas e os estendeu à população indígena. No entanto a

matéria desnuda a ação da Funasa, que tem sido falha quanto à atenção à saúde dos

povos indígenas. Proponho à Comissão de Saúde que provoque rapidamente debate

com todos os setores envolvidos nisso. O Estado é considerado modelo de parceria,

apesar de não ter obrigação constitucional, ao oferecer “kits” de medicamentos e

incentivar a equipe de saúde indígena. É importante que a Funasa supere suas

debilidades e dê atenção adequada principalmente ao setor de prevenção, promoção

e imunização da saúde.

Gostaria ainda de registrar reflexão, agora que a poeira abaixou, e o Padre João

comemorou os efeitos do IV Congresso Nacional do PT. Existe diferença substantiva

de postura. Toda a imprensa nacional deu ampla cobertura ao pré-lançamento da

campanha da Ministra Dilma, que até hoje não recebeu GPS, mas precisa recebê-lo.

Repito: deixei a poeira abaixar para fazer reflexão, a mais isenta possível. Temos

aqui entrevista longa da Ministra Dilma e artigo do Governador de São Paulo, José

Serra, chamado “Vida longa à nova república”. Solicito que fique registrado nos anais

da Casa esse excelente artigo, que trata de perspectiva totalmente diferente. Em

todas as entrevistas que li da Ministra, tive a impressão de que o Brasil começou há

sete anos. Essa é visão histórica limitada, arrogante, que procura vender a imagem

de que este país de mais de 500 anos foi construído por um único governo, por uma

única geração de políticos e de gestores públicos. O enfoque é direcionado à

instalação do universo em sete anos. O Governador José Serra, diferentemente,

deseja vida longa à nova república e recupera todo o histórico de avanço da

democracia, da consolidação da estabilidade e do avanço das políticas sociais,
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fazendo justo registro, justa homenagem a pessoas como Ulisses Guimarães,

Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Leonel Brizola e tantas outras que nos trouxeram

até aqui.

É preciso sempre que todos nós, políticos - estamos de passagem nos cargos -,

aproveitemos cada oportunidade, a fim de fazer o melhor possível para deixar frutos

sólidos para a nossa população, já que a política é a grande ferramenta de mudança

da realidade, de melhoria das condições de vida, principalmente dos mais pobres.

Mas é preciso também ter humildade, é preciso não confundir o tempo pessoal com o

tempo histórico. O processo civilizatório, de desenvolvimento, é uma sequência de

gerações; cada um no seu tempo, fazendo o melhor possível.

Quero, então, que fique registrado nesta Casa esse brilhante artigo, que contrasta

com a visão miúda, pequena, dos que acham que o Brasil não tem história, que o

nosso país começou sete anos atrás.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Carlin Moura* - Deputado Doutor Viana, Exmo. Sr. Presidente,

caríssimos telespectadores da TV Assembleia, é muito oportuno e pertinente a

intervenção do ilustre Deputado Marcus Pestana. Também considero que esse

debate sobre a situação macroeconômica do País e as perspectivas de futuro precisa

ser feito diuturnamente por nós, parlamentares, e por todo o povo brasileiro. O

Deputado Marcus Pestana levanta um ponto para o qual precisamos estar atentos.

Ainda na semana passada, em uma palestra proferida pelo Ministro Guido Mantega à

Diretoria da Associação Comercial de Minas Gerais, o Ministro tranquilizou o País em

relação aos indicadores macroeconômicos e trouxe a informação de que o Brasil se

recuperou de forma plena da crise mundial com dois pilares fundamentais. O primeiro

pilar é o fortalecimento do mercado interno e o segundo são as políticas social e

salarial de distribuição de renda, tendo em vista a recomposição do salário mínimo,

na ordem de 55%, comparativamente a 2002. O Ministro também trouxe a informação

de que todos os indicadores de crescimento para 2009, tanto do próprio governo

quanto das agências externas de avaliação, variam de 5,5% a - alguns mais otimistas

- até 6% para 2010, com uma perspectiva muito positiva, especialmente do ponto de
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vista do financiamento e do crédito. O BNDES está preparado para crédito

subsidiário. O governo fez o maior aporte de crédito nesse banco para que ele

repasse ao setor produtivo o crédito facilitado. De forma muito especial, há o papel

das estatais no financiamento do desenvolvimento, chamando a atenção para o

próximo passo que a Petrobras, a nossa empresa petrolífera, dará.

Ocorrerá no mercado a maior abertura de ações de capital da história do

capitalismo. São R$50.000.000.000,00 de abertura de capital da Petrobras para

financiar as obras necessárias para implementação do pré-sal. Esse dinheiro será

destinado à prospecção do petróleo na camada pré-sal. Isso pressupõe novas sondas

de prospecção, investimento na área de tubos para prospecção do petróleo,

plataformas petrolíferas e navios petroleiros, e a produção deve ser feita no Brasil. Há

divergência, diferença de projeto. Não compreendemos que o projeto

macroeconômico do governo Lula seja mera continuidade do projeto de Fernando

Henrique Cardoso, senão teríamos visão muito restrita. Apesar da presença do

Presidente do Banco Central, Francisco Meirelles, com a preservação da estabilidade

da moeda, o que é avanço, a política global vai além disso. Prova disso é que, na

época do outro processo histórico, as plataformas eram construídas fora, em

Singapura, no Japão, na Itália, e agora são construídas aqui, no Brasil. Há também

previsão de investimento de R$20.000.000.000,00 para construção do trem-bala São

Paulo-Rio de Janeiro. Houve aporte de R$400.000.000.000,00 nas obras do PAC,

com previsão de mais R$200.000.000.000,00 para setores que consideramos

estratégicos e essenciais. A Ministra Dilma diz, com muita perfeição, que devemos

dar prioridade ao PAC Habitação Popular e ao PAC Saneamento, dois gargalos de

infraestrutura do Brasil. Precisamos criar o déficit zero na habitação popular - daí a

importância desse PAC - e zerar o déficit do saneamento básico, tendo em vista que

o percentual de cidades brasileiras sem tratamento de esgoto é muito alto. Portanto, a

perspectiva para 2010 é muito boa neste aspecto. Temos também forte crescimento

do mercado interno, em torno de 17%, e o País tem reservas cambiais da ordem de

US$300.000.000.000,00, o que torna o Brasil muito sustentável externamente e com

mercados externos importantes consolidados.

Felicito o Deputado Marcus Pestana, pois, pela primeira vez o vejo, com tanta
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franqueza e sinceridade, reconhecer a debilidade da economia mineira. O Deputado

Marcus Pestana reconhece que nossa economia é sustentada no setor primário

exportador, e essa é a verdade. Nossa economia se fundamentou muito na extração

do minério de ferro e na produção agrícola destinada ao mercado externo, sem

preocupação de agregar valor a esse processo. Isso fez com que a economia mineira

sofresse sua maior queda durante 2009, o auge da crise, porque havia

enfraquecimento do mercado externo, no qual nossa economia estava muito

baseada. Apesar do avanço no setor automobilístico, a produção de minério e a

agrícola não agregavam valor. Por isso precisamos recompor a base da economia

mineira, que é frágil e empobrecida do ponto de vista de geração de emprego e

renda, talvez explorando essa capacidade da produção do minério e apresentando

produto industrializado como, por exemplo, para a prospecção do petróleo em

profundidade, como vem sendo feito pela Vallourec & Mannesmann e pelo projeto de

expansão da Usiminas. Independentemente de questões políticas ou partidárias, o

governo do Estado, qualquer que seja nos próximos mandatos, precisa preocupar-se

mais com a qualidade e o potencial de investimento da economia mineira. Nos

últimos 30 anos, está em curso o mesmo projeto político em Minas Gerais, e nossa

economia continua sem rumo e sem versatilidade, ainda empobrecida.

Isso é fruto de uma visão que vigora há 30 anos, desde a época de Francelino

Pereira - que hoje assessora o Governador Aécio Neves -, com o mesmo projeto,

frágil do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Assim, o Deputado Marcus

Pestana, um Deputado do PSDB, contribui muito ao vir a público reconhecer a

fragilidade da economia mineira, realmente sustentada por um setor primário

exportador, o que nos preocupa muito.

Aproveitando a oportunidade, quero, no tempo que me resta, parabenizar a cidade

de Belo Oriente, que ontem, 1o de março, completou 47 anos de emancipação

política. Eu, que sou muito bem votado em Belo Oriente, onde tenho grande

aceitação e muitos amigos e parentes, tive oportunidade de acompanhar todas as

atividades das comemorações pelos 47 anos de Belo Oriente. Da mesma forma,

acompanharam essas atividades o Deputado Carlos Gomes, os Deputados Federais

Leonardo Moreira Monteiro, do PT, e Carlos Willian e diversos Prefeitos de outras
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cidades. Participei não só do “show” de comemoração, com a dupla sertaneja

Teodoro e Sampaio, mas, de forma especial, das atividades de inauguração, no dia

1o de março, de diversas obras importantes que o Prefeito Humberto Lopes, do PT,

entregou a Belo Oriente. No primeiro ano de seu mandato, o Prefeito Humberto Lopes

já imprime um ritmo próprio e muda o perfil da gestão da cidade, de forma muito

semelhante ao que vem sendo feito pelo governo do Presidente Lula. O governo do

Prefeito Humberto Lopes preocupa-se em apresentar obras e resultados para a

população de Belo Oriente, mas sem perder o seu foco. As principais obras que, após

um ano de sua gestão, o Prefeito Humberto Lopes entregou ao Município de Belo

Oriente, em seu aniversário de 47 anos, são especialmente focadas em setores

estratégicos.

A primeira obra foi a reformulação do hospital municipal, o Hospital Regional no

Distrito de Perpétuo Socorro - nossa querida Cachoeira Escura. O Hospital foi todo

reformulado, ganhando leitos, equipamentos e profissionais. Durante muitos anos,

esse Hospital vinha se arrastando em uma crise profunda: ele gastava, Deputado

Marcus Pestana, que já foi Secretário de Saúde, R$300.000,00 ao mês, sem que ali

fosse feita cirurgia nem atendimento específico. Mas o Prefeito Humberto fez um

saneamento do hospital, que hoje tem um investimento de R$150.000,00 ao mês,

mas com resultados concretos: com ampliação de leitos e cirurgias e com ênfase em

setores estratégicos diversificados, como a oftalmologia, a pediatria e a obstetrícia,

mostrando que se pode ampliar o atendimento não só para a população de Belo

Oriente, mas também para a população de todos os Municípios vizinhos que

compõem o consórcio desse Hospital. Essa importante reformulação do Hospital foi

entregue à população com investimentos dos governos federal e estadual e,

especialmente, com investimentos próprios do Município de Belo Oriente.

A segunda importante obra entregue à população, em Cachoeira Escura, foi o

Centro de Referência de Assistência Social - Cras -, que chamamos de Centro de

Referência Girassol, a casa da cidadania, onde se cumprem as políticas públicas de

assistência social, como o Bolsa-Família, o Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil e os Benefícios de Prestação Continuada. O Cras é a principal realização do

Ministério de Desenvolvimento Social, tão bem comandado pelo Ministro Patrus
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Ananias. Sem dúvida, esse Ministério é a grande marca do governo do Presidente

Lula, porque tem ajudado a diminuir a pobreza e as desigualdades sociais por meio

de políticas públicas republicanas de inclusão social.

A terceira obra foi a reforma da Escola Antônio Brito, localizada no Distrito de São

Sebastião de Braúnas, onde foram construídas salas e rampa de acesso para os

portadores de deficiência. Trata-se de escola que se encontrava em estado de

calamidade, assim como várias outras situadas no Município, em situação

deprimente, como escolas onde o esgoto corria a céu aberto, os banheiros estavam

quebrados e as salas de aula sem condições de uso. Em Belo Oriente, o Prefeito

Humberto Lopes deu prioridade à educação, promovendo a reformulação da referida

escola. Para encerrar o grande evento, houve a entrega da pavimentação asfáltica

das Ruas São Paulo, Santa Catarina e Bahia. Isso mostra que o governo do Prefeito

Humberto Lopes se preocupa não só com a área social, como também com a

infraestrutura. Na oportunidade, o Prefeito anunciou diversas realizações em Belo

Oriente. Tudo está sendo possível graças a um amplo governo de coalizão do

Prefeito, que consegue aglutinar várias forças políticas. É importante registrar a

grande composição com o PSDB, como parte do governo, e com diversos partidos, e

a fundamental parceria com a Câmara dos Vereadores do Município, tão bem

presidida pelo Vereador Alex.

Gostaria, na oportunidade, de parabenizar o Prefeito Humberto Lopes e toda a

população de Belo Oriente pelos seus 47 anos de emancipação política.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, no Espaço Cultural José Aparecido de

Oliveira acontece o evento Expresso Cidadania, organizado pela Assembleia

Legislativa, que foi realizado no ano passado com grande êxito e irá se repetir neste

ano em todo o Estado. Como os Deputados estão sendo chamados para comparecer

ao local e em razão da evidente falta de quorum, solicito a V. Exa. que encerre a

reunião, se possível. Muito obrigado.

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

continuação dos trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.437, uma vez que

permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 3, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

na mesma data, 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 COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

23/2/2010

Às 15h21min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Inácio Franco (substituindo o Deputado Rômulo

Veneroso, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Marlene Alves de

Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Prisional, informando que o processo referente

ao Requerimento nº 5.323/2009 já está sendo apurado; e do Deputado Estadual

Antônio Júlio encaminhando cópia do ofício enviado ao Secretário de Estado de

Defesa Social em que solicita averiguações de supostas irregularidades na cadeia

pública de Pitangui; do Sr. Marcelo Armstrong da Silva, Diretor Regional do Sindpol-

Zona da Mata, solicitando providências sobre agressões sofridas pelo Sr. Márcio da

Silva Ribeiro, Agente de Polícia da 1ª DRPC de Juiz de Fora, supostamente
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cometidas por policiais militares; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Viviane Couto

Alves Cantisano, Secretária Judiciária da Promotoria de Justiça de Defesa do

Consumidor, do Ministério Público do Estado; dos Srs. Bonifácio de Andrada,

Deputado Federal; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do

Estado (13/2/2010). 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 o parecer pela aprovação, com as

Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.866/2008 (relator: Deputado Rômulo Veneroso). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

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

são aprovados os Requerimentos nºs 5.396 a 5.404 e 5.436/2010. 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 da Deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja

retirado de tramitação o Requerimento nº 5.454/2010 devido a perda do objeto; dos

Deputados Délio Malheiros em que solicita seja encaminhado ao Secretário de

Defesa Social pedido de providências para a implantação de uma Delegacia da

Mulher em Nova Lima devido aos alarmantes índices de crimes praticados nesse

Município; Adalclever Lopes em que solicita seja encaminhado ao Chefe da Polícia

Civil pedido de informações sobre a equipe destinada ao atendimento policial no

Município de Pavão; e Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre as providências tomadas

com relação ao atentado ocorrido na cadeia pública de Três Corações; e seja

encaminhada aos policiais civis da 16ª Delegacia Distrital-Noroeste manifestação de

aplauso pela rápida atuação na solução de conflitos e no atendimento da população

de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 março de 2010.
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João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Maria Tereza Lara.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/2/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrús

Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Neider Moreira (substituindo o Deputado

Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 4.070/2009, no 1º turno, do qual designou como relator o Deputado

Lafayette de Andrada. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.070/2009,

no 1º turno, o Presidente solicita vista do parecer. O Projeto de Lei nº 4.144/2010 é

retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir

pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Inácio Franco - Agostinho Patrús Filho

- Antônio Júlio - Jayro Lessa.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS NOMES DE SUELY DUQUE RODARTE,

IRENE DE MELO PINHEIRO, AVANI AVELAR XAVIER LANZA, ARMINDA ROSA

RODRIGUES DA MATTA MACHADO, MAGDA LOPES CAMPBEL, KEYLA MAYUMI

FERREIRA MATSUMURA DE MELO, MARIA APARECIDA SANCHES COELHO,

ROSANE MARQUES CRESPO COSTA, ÂNGELA IMACULADA LOUREIRO DE
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FREITAS DALBEN, SEBASTIÃO ANTÔNIO DOS REIS E SILVA, TOMÁS DE

ANDRADE NOGUEIRA E FAIÇAL DAVID FREIRE CHEQUER PARA COMPOREM O

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 25/2/2010

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, João Leite e Carlin Moura, 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 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 arguir publicamente as Sras. Arminda Rosa Rodrigues da Matta

Machado, Magda Lopes Campbel, Keyla Mayumi Ferreira Matsumura de Melo e

Maria Aparecida Sanches Coelho, indicadas para comporem o Conselho Estadual de

Educação, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

indicadas, que são convidadas a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra às Sras. Maria Aparecida Sanchez Coelho, Keyla Mayumi Ferreira

Matsumura de Melo, Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado e Magda Lopes

Campbel, cada uma por sua vez, para que façam suas explanações, e aos

Deputados, para que elaborem suas perguntas, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência agradece a presença das convidadas e suspende a

reunião por um minuto. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Registra-se a presença do Deputado Duarte Bechir (substituindo o Deputado João

Leite, por indicação da Liderança do BSD). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres, em turno único, sobre as Indicações nºs 30, 31, 32, e

38/2009, respectivamente das Sras. Suely Duque Rodarte, Irene de Melo Pinheiro,

Avani Avelar Xavier e Rosane Marques Crespo Costa (relator: Deputado João Leite);

sobre a Indicação nº 33, da Sra. Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado (relator:

Deputado Carlin Moura); e sobre as Indicações nºs 35, 36 e 37/2009,

respectivamente das Sras. Magda Lopes Campbel, Keyla Mayumi Ferreira
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Matsumura de Melo e Maria Aparecida Sanches Coelho (relator: Deputado Lafayette

de Andrada). 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, 25 de fevereiro de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.568

Comissão Especial

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, vetou totalmente a Proposição

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

Por meio da Mensagem nº 463/2010, publicada no “Diário do Legislativo” de

4/2/2010, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões do veto incidente sobre a proposição, o qual deve receber parecer desta

Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos da Mensagem nº 463/2010, o Governador do Estado opôs veto total à

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

gerais, a proposição estabelece as situações em que poderá ocorrer a cremação, o

procedimento a ser seguido e o destino das cinzas.

Nas razões do veto, alega o Chefe do Poder Executivo que o serviço funerário é

matéria de competência legislativa do Município, por se tratar de assunto de interesse

local, oportunidade em que traz à colação decisão do Supremo Tribunal Federal no

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.221-RJ, cuja ementa é a

seguinte:

“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
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procedente”.

De fato, o art. 30, V, da Constituição da República estabelece a competência do

Município para “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou

permissão, os serviços públicos de interesse local (...)”. De acordo com essa regra

básica, o poder público municipal pode executar o serviço por meio de seus próprios

órgãos ou repartições, ou, então, transferir a execução da atividade a terceiros,

mediante concessão ou permissão. Além disso, o art. 30, I, da citada Carta Magna

assegura aos Municípios, que são entidades político-administrativas integrantes da

Federação brasileira, competência para legislar sobre assuntos de interesse local.

Consequentemente, se se tratar de matéria que diga respeito direta e imediatamente

à comunidade, tal fato excluirá a competência de outra entidade federada.

O problema consiste em identificar as matérias que se encartam no chamado

“interesse local”, que é tradicionalmente definido pela doutrina como a predominância

do interesse do Município sobre eventual interesse do Estado ou da União. Portanto,

a fórmula constitucional do interesse local, que corresponde ao peculiar interesse do

ordenamento constitucional anterior, é o critério por excelência para a delimitação da

competência do Município. Todavia, esse critério está genericamente consagrado na

Constituição da República, que não o define nem o especifica, cabendo,

principalmente, à Lei Orgânica a especificação mais detalhada das atribuições

municipais. Algumas atividades a cargo das comunas já estão mencionadas na Lei

Maior, como é o caso da criação e supressão de distritos, do transporte coletivo

urbano e da proteção do patrimônio histórico-cultural local, conforme se depreende

dos incisos IV, V e IX do art. 30 da mencionada Constituição.

O serviço funerário, embora não esteja previsto no texto constitucional, enquadra-se

no campo do interesse local, uma vez que a matéria refere-se diretamente à vida da

comunidade local, o que realça a competência das comunas. Nesse sentido,

trazemos à colação o ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “O serviço funerário é da

competência municipal, por dizer respeito a atividades de precípuo interesse local,

quais sejam, a confecção de caixões, a organização de velório, o transporte de

cadáveres e a administração de cemitérios. As três primeiras podem ser delegadas

pela Municipalidade, com ou sem exclusividade, a particulares que se proponham
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executá-las mediante concessão ou permissão, como pode o Município realizá-las

por suas repartições, autarquias ou entidades paraestatais. (...) Convém advertir que

a competência municipal não adentra a parte de saúde pública e de normas para

autópsia, exumação de cadáveres, prazo para sepultamento e outros aspectos de

atribuição estadual e até mesmo federal. Cabe ao Município a parte administrativa

dos cemitérios e os serviços funerários propriamente ditos, para a prestação dos

quais a Prefeitura pode cobrar a respectiva remuneração” (“Direito Municipal

Brasileiro”, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 456).

No plano jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal também entende que os

serviços funerários são serviços públicos municipais, conforme consta nos

julgamentos do RE 0049988/63-SP, RTJ 30/155, e da ADI nº 1.221-RJ, sendo que

esta serviu de parâmetro para a negativa de sanção à proposição de lei em exame.

Por meio da citada ADI, o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade do inciso

V do art. 13 da Constituição fluminense e da Lei nº 2.007, de 1992. O primeiro

determinava, para os que percebem até um salário mínimo, os desempregados e os

reconhecidamente pobres, a gratuidade do sepultamento e dos procedimentos a ele

necessários, inclusive o fornecimento de esquife pelo concessionário de serviço

funerário. A Lei nº 2.007 tratava de matéria conexa e estabelecia procedimentos

administrativos para a concretização do preceito constitucional.

Entretanto, a administração do serviço funerário não é a mesma coisa que o

estabelecimento de normas sobre cremação de cadáveres. Em relação à primeira, é

fácil o seu enquadramento no âmbito dos serviços municipais por se tratar de

atribuição meramente administrativa. Em relação ao segundo, esse enquadramento é

mais complexo, embora possa haver relação entre cremação de cadáveres e

administração do serviço funerário. A nosso ver, a competência municipal para

organizar o serviço funerário local não exclui a competência estadual para

estabelecer regras voltadas para a saúde pública sobre a cremação de cadáveres,

conforme o magistério do citado jurista Hely Lopes Meirelles. Nesse caso, as

providências e ações tomadas pela administração municipal devem observar as

diretrizes da norma regional, que funcionaria como regra geral. Por essa razão,

entendemos não ser pertinente a fundamentação apresentada pelo Governador do
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Estado, principalmente porque as normas legais impugnadas pelo STF não tratavam

de cremação de cadáver, e sim de questões atinentes à administração do serviço

funerário.

Ao negar sanção à proposição sob comento, o Chefe do Poder Executivo atribuiu

sentido muito amplo ao conceito de interesse local, no propósito de afastar a

competência do Estado para a disciplina da matéria. Todavia, esse ponto de vista nos

parece equivocado, pois as regras sobre cremação de cadáver não se confundem

com as normas relativas à administração do serviço funerário. Aquelas podem ser

editadas tanto pela União quanto pelos Estados, ao passo que estas só podem ser

emanadas dos entes políticos locais, pois têm relação direta e imediata com a vida da

comuna. A competência estadual para tratar de determinada matéria só é afastada

quando o interesse predominante for do Município ou da União, seguindo os

parâmetros da Constituição Federal.

Dessa forma, e com a devida vênia, discordamos das razões do veto apresentadas

pelo Governador do Estado, por entender que a cremação de cadáver não é assunto

de interesse local nem se confunde com a administração do serviço funerário.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total oposto à Proposição de

Lei nº 19.568.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Fahim Sawan, Presidente - Fábio Avelar, relator - Padre João.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.586

Comissão Especial

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 parcial à Proposição

de Lei n° 19.586, que altera o art. 32 da Lei n° 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. 3° da Lei n° 15.082, de

27/4/2004, que dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras

providências.
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As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 461/2010,

publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi distribuída a esta

Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 111, I, “b”, combinado

com o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos da Mensagem n° 461/2010, o Governador do  Estado vetou o art. 2º da

Proposição de Lei n° 19.586 por considerá-lo contrá rio ao interesse público. O

dispositivo vetado acrescenta parágrafo único ao art 3º da Lei n° 15.082, de 2004,

com o intuito de permitir que leitos e margens de rios de preservação permanente

possam ser modificados por obras de utilidade pública e interesse social devidamente

autorizadas pelo órgão ambiental competente.

Em sua exposição de motivos, o Governador esclarece que, ao ouvir a Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, esta

recomendou o veto por considerar que a eventual permissão para a modificação de

margens e leitos de rios classificados como de preservação permanente é

incompatível com os objetivos arrolados no art. 2º da Lei 15.082, apresentados a

seguir:

“Art. 2º – A declaração como rio de preservação permanente 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 Semad considerou ainda: “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
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especial atribuído aos cursos d’água, integralmente inócuos, já que os cinco objetivos

acima transcritos restarão, de forma direta ou indireta, prejudicados.”.

Discordamos desse entendimento, pois o artigo vetado estabelece que a

modificação do leito e das margens de rios de preservação permanente será

permitida apenas quando a intervenção, de utilidade pública e de interesse social, for

devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente. Ou seja, o que se propõe

é abrigar no corpo da lei dispositivo que possibilite ao próprio poder público discutir e

definir se eventuais obras de interesse do Estado e da sociedade nesses rios, como a

construção de pontes e acessos públicos ou a implantação de projetos de

saneamento básico, podem ou não ser implantadas. Além disso, essas obras deverão

ser previamente analisadas e aprovadas pelos órgãos ambientais competentes.

Nessa análise prévia será possível conhecer, caso a caso, as condicionantes técnicas

das intervenções pleiteadas, avaliar se tais intervenções são compatíveis com os

objetivos dos rios de preservação permanente para, então, aprovar ou não aquelas

intervenções.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

19.586.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Vanderlei Miranda.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.621

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição

de Lei n° 19.621, que institui a Semana do Aleitame nto Materno.

Por meio da Mensagem n° 462/2010, publicada no “Diá rio do Legislativo” de

4/2/2010, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões do veto. Compete a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a matéria,

nos termos do art. 111, I, “b”, combinado com o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação
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Nos termos da Mensagem n° 462/2010, o Governador do  Estado opôs veto total à

Proposição de Lei n° 19.621.

A justificativa para o veto se baseia no fato de que a Secretaria de Estado de Saúde

– SES – já inclui em sua programação a Semana do Aleitamento Materno, em

consonância com ditames emanados da Organização Pan-Americana de Saúde –

Opas –, da Organização Mundial de Saúde – OMS – e do Ministério da Saúde. Com

relação ao parágrafo único do art. 1º da proposição, que dispõe que cabe ao

Conselho Estadual de Saúde – CES – definir a programação a ser desenvolvida

durante a semana, o Governador argumenta que não compete a esse Conselho a

definição de eventos específicos.

Segundo informações obtidas na Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme-Opas-OMS),

vinculada ao Ministério da Saúde, a Semana Mundial de Aleitamento Materno é

comemorada entre os dias 1º a 7 de agosto em mais de 120 países, inclusive no

Brasil. Estabelecida desde 1992 pela World Alliance for Breastfeeding Action (Aliança

Mundial para Ação em Aleitamento Materno), conta com o apoio do Fundo das

Nações Unidas para a Infância – Unicef –, da Organização Mundial da Saúde – OMS

– e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO – e

tem o objetivo de promover o aleitamento e de reforçar a importância da

amamentação para o desenvolvimento saudável da criança e a redução da

mortalidade infantil.

Manifestamos nossa discordância quanto ao primeiro argumento apresentado pelo

Governador para justificar o veto. Embora proceda a afirmação de que a SES já

desenvolve campanhas sobre o aleitamento materno e participa da Semana Mundial

de Aleitamento Materno, ainda não foi instituída no calendário oficial do Estado a

Semana Estadual de Aleitamento. Consideramos que a inclusão do evento no

calendário oficial pode fortalecer e garantir regularidade à programação já

desenvolvida pela Secretaria.

Ressalte-se ainda que a promoção do aleitamento materno está entre as

responsabilidades e ações estratégicas mínimas de atenção básica e faz parte dos

procedimentos de atenção à saúde da criança a serem realizados em todos os

Municípios do País, conforme dispõe o anexo 1, item VI, da Norma Operacional de
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Assistência à Saúde – NOAS-02 –, estabelecida pela Portaria GM nº 373, de

27/2/2002, do Ministério da Saúde.

Também discordamos do argumento apresentado pelo Governador de que não

cabe ao CES a atribuição conferida pela proposição. O art. 1º do Decreto nº 32.568,

de 1991, que dispõe sobre a organização e atribuições do Conselho Estadual de

Saúde e dá outras providências, estabelece, entre outras, as seguintes competências

para o CES: atuar na formulação da estratégia e no controle da execução da Política

Estadual de Saúde; estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos

planos estaduais de saúde; fiscalizar a movimentação dos recursos financeiros do

Sistema Único de Saúde. Entendemos, porém, que, embora o CES tenha atribuições

amplas e genéricas, nada impede que também participe da definição de programação

de atividade específica a ser desenvolvida pela SES.

Dessa forma, consideramos que não procedem os argumentos apresentados pelo

Governador para opor veto à Proposição de Lei nº 19.621.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei nº

19.621.

Sala das Reuniões, 3 de março de 2010.

Fahim Sawan, Presidente - Padre João, relator - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.625

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição

de Lei n° 19.625, que determina a utilização de ser ingas de agulha retrátil nos

hospitais e estabelecimentos de saúde localizados no Estado.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 466/10,

publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi distribuída a esta

Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 111, I, “b”, combinado

com o art. 222, do Regimento Interno.
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Fundamentação

Nas razões do veto, o Governador fundamenta sua decisão em posição

manifestada pela Secretaria de Estado de Fazenda, segundo a qual os comandos do

Projeto de Lei nº 2.935/2008, de que deriva a proposição de lei objeto do veto,

acarretariam aumento da despesa prevista no orçamento estadual, uma vez que a

determinação de utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e

estabelecimentos localizados no Estado inclui os hospitais e estabelecimentos de

saúde públicos. Como o orçamento anual é matéria privativa do Governador do

Estado, nos termos do art. 66, III, “i”, da Constituição do Estado, alega o referido

órgão que a proposição incorre em vício de iniciativa, razão pela qual se manifesta

pelo veto total.

A Secretaria de Estado de Saúde – SES –, por sua vez, também se manifestou

contrariamente à proposição de lei, argumentando que a utilização exclusiva das

seringas de agulha retrátil não deve ser imposta, uma vez que esse tipo de seringa é

indicado principalmente em casos de pacientes com doenças infectocontagiosas e

que a implementação da medida representaria alto custo para o Estado. Além disso,

a proposição de lei em epígrafe criaria despesa sem indicar a correspondente fonte

de custeio, contrariando tanto os incisos I e II do art. 161 da Constituição Estadual

como os incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, intitulada

de Lei de Responsabilidade Fiscal.

De fato, a medida implicaria aumento de gastos para o Estado, tanto porque o

preço desse tipo de seringa é mais elevado do que o de uma seringa comum, quanto

porque a quantidade de seringas utilizadas seria maior, em razão de seu mecanismo:

a agulha retrai para o êmbolo a cada aplicação; dessa forma, a seringa não poderia

ser reutilizada nem sequer durante determinado procedimento em um mesmo

paciente.

Tendo em vista que o escopo da proposição de lei vetada é reduzir o risco de

doenças ocupacionais em ambiente hospitalar e evitar a contaminação do lixo

produzido nesses estabelecimentos, é necessário analisar algumas normas de

objetivos similares.

A Norma Regulamentadora para Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de



____________________________________________________________________________
85

Saúde no Brasil – NR-32 –, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2005,

com a participação do Ministério da Saúde – MS –, que estabelece as diretrizes

básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos

trabalhadores dos serviços de saúde, trata dos diferentes fatores de risco a que estão

expostos os trabalhadores, inclusive a utilização dos materiais perfurocortantes. No

capítulo “Das Medidas de Proteção”, a NR-32 dispõe que cabe ao empregador

providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes,

bem como assegurar capacitação aos empregados de forma continuada sobre as

medidas que minimizem a exposição aos agentes contaminantes. Nesse mesmo

capítulo, a NR-32 veda o reencape e a desconexão manual de agulhas e prevê a

utilização de material perfurocortante com dispositivo de segurança.

A Resolução nº 5/93 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama – dispõe

sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. O correto

gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde – RSS – reduz

significativamente a contaminação do lixo comum e, consequentemente, os acidentes

com profissionais que trabalham diretamente no processo de coleta, armazenamento,

transporte, tratamento e destinação desses resíduos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – também trata dos RSS na

Resolução RDC nº 306, de 2004, que contém o regulamento técnico para o

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Percebe-se, portanto, que há regulamentação suficiente com o fim de evitar

problemas advindos da utilização de material perfurocortante nas instituições de

saúde.

Além disso, segundo a atual organização da política de saúde, a regulamentação

da utilização de produtos na área da saúde cabe à Anvisa, entidade competente para

instituir a obrigatoriedade de utilização de seringas com agulha retrátil, conforme

dispõe o art. 2º, III, da Lei n° 9.782, de 1999, qu e define o Sistema Nacional de

Vigilância Sanitária e cria a referida agência.

Assim, entendemos que o objetivo que se pretende alcançar com a proposição de

lei vetada já foi atingido por meio de outras normas capazes de reduzir os acidentes

com agulhas, razão pela qual opinamos pela manutenção do veto total.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei

nº 19.625.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Fahim Sawan, Presidente e relator - Padre João - Fábio Avelar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 475/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 475/2007, de autoria do Deputado Leonardo Moreira e originado

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.691/2006, tem por objetivo declarar de

utilidade pública o Lar Anjo da Guarda, com sede no Município de Três Corações.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007 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 475/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Lar Anjo da Guarda, com sede no Município de Três Corações.

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. 22, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidades congêneres, sem fins econômicos, registradas no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a instituição pública, de fins idênticos ou semelhantes; e no art.

24, parágrafo único, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como
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as dos associados, não serão remuneradas, vedado o recebimento de lucros,

gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 475/2007.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 921/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Costa, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.242/2003, tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete, 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 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 921/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete, com sede nesse Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 5º, § 5º, que as

atividades dos seus Diretores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagem econômica ou financeira; e no art. 9º que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade local que tenha fins

idênticos ou análogos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 921/2007.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.427/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

finalidade declarar de utilidade pública o Instituto Claretiano de Educação e

Assistência, com sede no Município de Córrego do Bom Jesus.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/5/2008 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social.

Vem agora 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 2.427/2008 objetiva declarar de utilidade pública o Instituto

Claretiano de Educação e Assistência, com sede no Município de Córrego do Bom

Jesus.

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 inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do estatuto da entidade determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores e benfeitores não serão

remuneradas; e o art. 35 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e vinculada à Associação

Claretiana de Educação e Assistência.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.427/2008.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

- Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.950/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pró-Leite de Mercês, com sede

nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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 2.950/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pró-Leite de Mercês, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 48 (conforme

alteração estatutária de 17/10/2009) que os seus Diretores e Conselheiros não serão

remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificação ou vantagem. Na

hipótese de dissolução da entidade, o art. 61 do Código Civil determina que 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 2.950/2008.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Sebastião

Costa - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.215/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos Recanto Feliz - Alirf -, com sede no

Município de Capim Branco.

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 3.215/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Lar dos Idosos Recanto Feliz - Alirf -, com sede no Município de Capim Branco, que
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possui como finalidade prestar atendimento aos idosos residentes na localidade,

especialmente aos mais carentes.

A entidade envida seus esforços na busca de soluções práticas para o bem-estar

de idosos carentes através do assessoramento, do abrigo e do oferecimento de

condições mínimas de subsistência aos necessitados, que, comprovadamente, não

possuam meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Dessa maneira, procura propiciar aos seus assistidos uma vida mais digna, visando à

preservação de sua saúde física e mental.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.215/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.637/2009

Comissão de Cultura

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.

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 3.637/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Pró-Guapé, com sede em Guapé, que tem como finalidades a promoção da

cultura e o desenvolvimento educacional do Município.

Com esses propósitos, fomenta programas de apoio à arte, à cultura, à assistência

social, à educação, bem como cursos musicais, artesanais, de dança, computação

gráfica, arte cênica e de editoração, voltados para a formação profissional.
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Em face dessas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.637/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Marcus Pestana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.862/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo dar denominação de Rodovia Gerson Cangussu ao trecho que liga a BR-122

ao Balneário Bico da Pedra, no Município de Janaúba.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/10/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Em conformidade com o § 2o do art. 173 do Regimento Interno, a esta proposição

foi anexado o Projeto de Lei no 3.895/2009, do Deputado Ruy Muniz, que contém

objeto semelhante ao propugnado pela proposição em estudo.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado

com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 10/11/2009, 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 relativas ao trecho.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.862/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Gerson Cangussu ao trecho que liga a BR-122 ao Balneário Bico da Pedra, no

Município de Janaúba.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as
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matérias que só podem ser reguladas pela União estão elencadas 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

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,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 17/12/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o trecho não possui

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, que

acrescenta parágrafo único ao art. 1o do projeto, com o objetivo de elucidar esse fato.

Por fim, esclarecemos que o Projeto de Lei nº 3.895/2009, anexado à proposição

em análise, tem como finalidade dar a denominação de Roque Mendes Barbosa ao

mesmo trecho.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei n° 3.862/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1o o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

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 março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.051/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico de São Tiago – IHGST –, com sede

no Município de São Tiago.

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 4.051/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Histórico e Geográfico de São Tiago – IHGST –, com sede no Município de São

Tiago, que possui como finalidade congregar os esforços daqueles que se interessam

pelo estudo de história, geografia, meio ambiente, etnografia, genealogia, folclore,

artes e ciências correlatas.

Na consecução de seus objetivos, o Instituto incentiva a divulgação de pesquisas

sobre a historiografia da região onde está localizado o Município de São Tiago;

promove cursos, conferências, seminários, oficinas e exposições; mantém

intercâmbio com entidades, escolas, instituições públicas, privadas e congêneres,

colaborando na promoção dos valores culturais e na defesa do patrimônio cultural, da
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tradição e das diversas manifestações artísticas; mantém biblioteca, mostras,

arquivos iconográficos e mapoteca.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.051/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.090/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunidade Rhema de Aliança, com sede no

Município de Araxá.

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 4.090/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunidade Rhema de Aliança, com sede no Município de Araxá, que possui como

finalidade a orientação, a assistência e a promoção humana.

Para a consecução desse objetivo, a instituição realiza campanhas educativas;

incentiva a implantação de cursos de capacitação para seus associados; efetua

encontros, seminários, palestras e atividades de assistência; estimula a criação de

unidades de prestação de serviços ou de núcleos para o melhor desempenho de suas

funções; promove eventos culturais, sociais e esportivos.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.090/2009,

em turno único.
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Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.097/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Beira Córrego, Retiro dos

Moreira e Adjacências – Ascombere –, com sede no Município de Fortuna de Minas.

A proposição foi analisada 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 determina o art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.097/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Beira Córrego, Retiro dos Moreira e Adjacências – Ascombere –, com

sede no Município de Fortuna de Minas, entidade sem fins econômicos cuja

finalidade, conforme dispõe seu estatuto, é prestar serviços que contribuam para a

melhoria da qualidade de vida das comunidades Beira Córrego e Retiro dos Moreira.

Para isso, a entidade realiza ações voltadas à proteção da família, da maternidade,

da infância, da adolescência e da velhice; à promoção da integração dos moradores

no mercado de trabalho e à geração de renda; à assistência às pessoas portadoras

de deficiência; ao lazer, ao esporte e à cultura; à saúde e à educação; à melhoria

habitacional; ao transporte; à proteção e defesa do meio ambiente e dos recursos

hídricos; ao apoio ao produtor rural.

A Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem por

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

Diante das considerações expendidas, entendemos que a entidade em questão

promove ações de relevância para a comunidade, razão pela qual merece o título de

utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 4.097/2009, em turno

único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.101/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Furnas de Cima – AMA-FC

–, com sede no Município de Aiuruoca.

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 4.101/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores e Amigos de Furnas de Cima – AMA-FC –, com sede no Município de

Aiuruoca, cuja finalidade é promover a melhoria social e econômica da região.

Para alcançar o que se propõe, a entidade identifica e analisa os problemas da

comunidade, buscando meios para resolvê-los; procura divulgar a cultura local, com a

finalidade de manter suas tradições culturais; promove cursos e palestras, visando

aprimorar profissionalmente seus associados, bem como troca de conhecimentos nas

áreas de artesanato, saúde, educação, esportes, lazer e cultura.

Pelo relevante serviço que presta, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.101/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.103/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Educacional de Caeté - Acec -, com sede

no Município de Caeté.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

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 4.103/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Educacional de Caeté - Acec -, com sede no Município de

Caeté.

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. 23 que as

atividades dos seus Conselheiros, associados e instituidores não serão remuneradas;

e no art. 55 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere do Município de Caeté, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou, no caso de inexistência, ao poder público.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.103/2009.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.105/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Casa de Amparo Infantil – Carol –, com sede no

Município de Uberlândia.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.105/2009 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Amparo Infantil – Carol –, com sede no Município de Uberlândia, que possui como

finalidade dar amparo e assistência a crianças, mediante autorização dos pais ou

judicial.

Na busca de concretizar seu objetivo, promove atividades em busca do bom

desenvolvimento físico e mental das crianças sob seus cuidados, por meio de

assistência social, segurança alimentar e nutricional; combate a pobreza; realiza

eventos e seminários, feiras, cursos e ciclo de palestras; estimula o voluntariado;

difunde a importância de valores universais como ética, paz, cidadania e democracia.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.105/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.110/2009

Comissão de Cultura

Relatório
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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.

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 4.110/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Casa da Cultura do Milho, com sede no Município de Patos de Minas, que

tem como finalidades a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio

histórico e artístico.

Para atingir suas finalidades, a Fundação realiza estudos e pesquisas voltadas para

o desenvolvimento sustentável e as tecnologias alternativas para o agronegócio.

Além disso, possui um acervo com mais de 10 mil documentos, entre impressos,

fotografias e vídeos que retratam a história de Patos de Minas e da Festa Nacional do

Milho - Fenamilho.

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.110/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.112/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão, com sede no

Município de Aiuruoca.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras
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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 4.112/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão, com sede no Município de

Aiuruoca.

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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29 dispõe que, na

hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente será transferido a entidade

congênere; e o art. 31 determina que as atividades de sua Diretoria não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.112/2009.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Sebastião

Costa - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.119/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Ação Social Vida Comunitária – Asvicom –, com sede

no Município de Sabará.
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A proposição foi analisada 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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.119/2009 pretende declarar de utilidade pública a Ação Social

Vida Comunitária – Asvicom –, com sede no Município de Sabará, entidade

beneficente, fundada em 1996, que tem como objetivo prioritário promover o bem-

estar de crianças, jovens, adolescentes e adultos nas áreas da saúde, da educação,

do lazer, do esporte e da recreação. Para isso, fomenta a prática esportiva,

possibilitando o reforço do desenvolvimento de atividades motoras; apoia as crianças

portadoras de necessidades especiais; trabalha na recuperação de jovens e adultos

com dependência química; divulga noções de ética, cidadania, direitos humanos e

outros valores universais.

Dessa forma, não resta dúvida de que a entidade em questão promove ações

relevantes para a comunidade em que está inserida, razão pela qual merece o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 4.119/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.139/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 469/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação de Escola

Estadual Elisa de Oliveira Campos, de Ensino Médio, à Escola Estadual de Ensino

Médio situada no Distrito de Garapuava, no Município de Unaí.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e
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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

O Projeto de Lei nº 4.139/2010 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Elisa de Oliveira Campos, de Ensino Médio, à Escola Estadual de Ensino

Médio, no Município de Unaí.

O autor da matéria esclarece que a denominação proposta resulta de pedido

formulado pelo Colegiado Escolar do referido educandário, o qual, em reunião

realizada em 13/7/2009, homologou por unanimidade a indicação do nome de Elisa

de Oliveira Campos para nomeá-lo.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão mencionadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades. Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 13.408, de 1999, estabelece as

condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é

competência do Legislativo dispor sobre a matéria, e a escolha deve recair em nome

de pessoa falecida que se tenha destacado por suas qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
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Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.139/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.140/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 470/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar 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.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 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

O Projeto de Lei nº 4.140/2010 tem por escopo dar 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.

Esclarece o autor da matéria que a denominação proposta resulta de pedido

formulado pelo Colegiado Escolar do referido educandário, o qual, em reunião

realizada em 17/3/2009, homologou por unanimidade dos votos a indicação do nome

de Sebastião Peçanha de Oliveira para nomeá-lo.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão mencionadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas



____________________________________________________________________________
105

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica 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 Estadual, a quem cabe a organização da

administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.140/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.141/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 471/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Escola

Estadual Verner Grinberg à escola estadual de ensino médio situada no Distrito de

Monte Verde, no Município de Camanducaia.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 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

O Projeto de Lei nº 4.141/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Verner Grinber à escola estadual de ensino médio situada no Distrito de

Monte Verde, no Município de Camanducaia.

Esclarece o autor da matéria que a denominação proposta resulta de pedido

formulado pelo colegiado escolar do referido educandário, o qual, em reunião

realizada em 29/9/2009, homologou por unanimidade de votos a indicação do nome

de Verner Grinberg para esse próprio público estadual.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual, para atender às

suas peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta trat ar 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
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Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo pertinente a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, a quem cabe a organização da

administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.141/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.160/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Piscicultores de Capitólio -

APC -, com sede no Município de Capitólio.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.160/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Piscicultores de Capitólio - APC -, com sede no Município de

Capitólio.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o art. 44 do estatuto constitutivo da instituição determina que, em caso

de dissolução, seu patrimônio remanescente será doado a instituição congênere,

legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e o

art. 45, que as atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores ou membros de

comissões, bem como dos associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação, comissão ou

vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.160/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.162/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Artesanal de Apoio a Adolescentes e Mães Carentes

de Betim - Amcabe -, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem 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 4.162/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Artesanal de Apoio a Adolescentes e Mães Carentes de Betim - Amcabe -

, com sede no Município de Betim.

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

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

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

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

congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública; e o art. 34 determina que as atividades dos

seus Diretores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.162/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Chico Uejo -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.163/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública a Associação de Resgate da Cidadania e Inclusão Social - Arecis

-, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.163/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Resgate da Cidadania e Inclusão Social - Arecis -, com sede no

Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 28 do estatuto constitutivo da instituição 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 que, no caso de sua 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 4.163/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.170/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Comissão de Apoio e Bem-Estar Social do Bairro Mangueiras, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem 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 4.170/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Comissão de Apoio e Bem-Estar Social do Bairro Mangueiras, com sede no Município

de Coronel Fabriciano.

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 parágrafo único do

art. 5º que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e no art. 31 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 4.170/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Sebastião

Costa - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.174/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Folclórica Arraial do Fujó, com

sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.174/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural e Folclórica Arraial do Fujó, com sede no Município de Sabará.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que no estatuto constitutivo da instituição, o art. 45 dispõe que,

deliberada sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

beneficente e situada no Município de Sabará; e o art. 47 determina que sua Diretoria

Executiva e demais membros não são remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.174/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Sebastião

Costa - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.178/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Frutal

- Consep Frutal -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.178/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Frutal - Consep Frutal -, com sede

nesse Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 37 dispõe que, na

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

afins; e o art. 41 determina que seus membros e conselheiros técnicos não

perceberão remuneração por suas funções.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, a fim de dar nova redação ao art. 1º do projeto,

adequando o nome da instituição ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.178/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de

Frutal - Consep Frutal -, com sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.179/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul,

com sede no Município de Prata.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.179/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, com sede no Município de Prata.

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. 30 do estatuto constitutivo da instituição determina, no item 3,

que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no item 4, que na hipótese de

sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a associação congênere,

dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preferencialmente no

Município de Prata.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.179/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Sebastião

Costa - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.180/2010
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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 Entidade Padre Wallace de Apoio ao Menor Carente,

com sede no Município de Três Pontas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.180/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Entidade Padre Wallace de Apoio ao Menor Carente, com sede no Município de Três

Pontas.

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 A, § 1º, que

as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas;

e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que

dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins

lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -, e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, que tenha o mesmo objetivo

social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.180/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.181/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae -, com sede no Município de Conquista.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.181/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -, com sede no Município de

Conquista.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 14 determina que

os membros dos órgãos de sua administração, assim como seus associados, não

serão remunerados; e o parágrafo único do art. 46 dispõe que, em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.181/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Sebastião Costa - Padre

João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.195/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio Vida

Nova, com sede no Município de São Lourenço.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.195/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio Vida Nova, com sede no Município

de São Lourenço.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 14, § 2º, que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes
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vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação, vantagem ou benefício, a

qualquer título ou forma; e no parágrafo único do art. 38 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá 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 4.195/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.179/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o Projeto de Lei nº 3.179/2009 institui

a Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir a Política Estadual de Incentivo à

Pecuária de Leite, com a finalidade de prover o Estado do instrumento legal que

norteará sua atuação no que se refere às ações de incentivo à produção e ao

consumo de leite e derivados em nosso território, priorizando o pequeno e o médio

produtor, o agricultor familiar, as cooperativas e associações, proporcionando

aumento da produção e da renda e evitando o êxodo rural.

Em seu art. 23, incisos VIII e X, a Constituição Federal estabelece como

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o

fomento da produção agropecuária, a organização do abastecimento alimentar e o
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combate às causas da pobreza e dos fatores de marginalização, visando a promover

a integração social dos segmentos desfavorecidos.

Por seu turno, o art. 247 da Constituição mineira determina ao Estado a adoção de

programas de desenvolvimento rural com o objetivo de fomentar a produção

agropecuária e promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra. Para

tanto, prevê, no inciso III, a assistência técnica e a extensão rural.

Esta Comissão já fixou o entendimento de que projeto de lei, ainda que de iniciativa

parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo,

todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas

decorrentes dessa política. Reconhecer os limites em que a legislação, sobretudo

quando decorrente de proposições de iniciativa parlamentar, pode disciplinar

determinada política pública importa em reconhecer, em cada caso, o ponto de

equilíbrio entre os Poderes Executivo e Legislativo. Afinal, retirar do Parlamento a

possibilidade de fixar balizas que orientem, de forma genérica, as políticas

governamentais importa em reconhecer que o Poder Executivo as formula e as

implementa como bem entende, provocando desequilíbrio entre os Poderes do

Estado, em ofensa ao disposto no art. 2º da Constituição da República. Cabe ao

Parlamento, portanto, fixar tais balizas, permanecendo a cargo do Poder Executivo

definir a melhor forma de implementá-las.

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de que a proposição tramite nesta Casa,

mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dela originária exigirá

o concurso da vontade do Executivo, que detém competência privativa para as

providências indispensáveis ao sucesso da medida. Nesse aspecto, é preciso dizer

que o projeto em análise, em seu art. 6º, impõe obrigação ao Poder Executivo; nos

termos do antedito dispositivo: “A coleta de informações previstas nesta lei obedecerá

a uma metodologia a ser elaborada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, observando as particularidades de cada região do Estado e os

diferentes sistemas de produção”.

Note-se que o art. 90, inciso II, da Carta Estadual estabelece que cabe ao

Governador do Estado, auxiliado por seus Secretários, exercer a direção superior do

Poder Executivo. Entre essas atribuições, compete ao Chefe do Executivo não só
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avaliar a conveniência e a oportunidade da criação de órgão ou entidade assim como

sua organização e estrutura, mas também definir suas atribuições. Para tanto, deve

ter em conta as prioridades políticas, os fatores técnicos, o planejamento

administrativo estabelecido para a área e os interesses da comunidade.

Assim, é de ressaltar que estabelecer atribuição para órgão da administração

pública direta ou indireta envolve matéria compreendida no campo de

responsabilidades inerentes à função administrativa, e seu exercício pressupõe a

competência do Chefe do Poder Executivo para, em caráter privativo, deflagrar o

respectivo processo legislativo.

Outros reparos ainda precisam ser feitos para aprimorar a proposição. Como foi

dito, embora a formulação e a instituição de políticas públicas seja competência do

Poder Executivo, o estabelecimento de diretrizes que nortearão a instituição dessas

políticas é competência do Poder Legislativo. Analisando a proposição, verifica-se

que o seu conteúdo, essencialmente, refere-se a diretrizes, regras, objetivos a serem

cumpridos, disciplinando a matéria relativa a política relativa ao leite, sem pretender,

propriamente, instituir uma política pública específica. Assim, faz-se necessário

alterar tanto a ementa quanto o art. 1º do projeto em tela, visando a adequá-los no

que concerne à competência legislativa.

Pode-se afirmar, ainda, que é despropositada a medida trazida pelo art. 5º do

projeto em epígrafe, que, ao tratar do direito do cidadão de acesso às planilhas de

custo da produção, contraria o disposto no art. 170, inciso IV, da Constituição da

República. Exigir que o produtor elabore planilhas demonstrativas dos custos de sua

produção constitui intervenção estatal indevida no domínio econômico, violando o

princípio da livre concorrência. Pode-se dizer, também, que a medida constitui

violação à privacidade do produtor, ainda que ele seja pessoa jurídica, uma vez que

os direitos da personalidade, guardadas as devidas diferenças, são extensíveis às

pessoas jurídicas. Por essa razão, o art. 1.191 do Código Civil Brasileiro preleciona

que somente após determinação judicial e em casos específicos pode-se exigir a

exibição total de livros contábeis:

“Art. 1.191 - O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de

escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão,
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comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de

falência.”.

Em suma: não pode o Estado compelir, ainda que utilize um instrumento genérico e

abstrato, tal como a lei, que o produtor exiba a composição de preço do seu produto.

Assim, foi necessário retirar do projeto as disposições sobre a questão.

Saliente-se que, em razão dessas alterações, alguns dispositivos do projeto foram

renumerados. Por essa razão, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº

1.

No que se refere à matéria, complementarmente, devemos advertir sobre a

existência do Decreto Estadual nº 44.163, de 2005, que institui o Minas Leite -

Programa Estadual da Cadeia Produtiva do Leite e dá outras providências. Não

vemos, todavia, incompatibilidade entre o citado regulamento e o projeto em questão.

Entendemos que a medida proposta pode subsidiar uma melhor atuação do

Executivo nessa seara, conferindo-lhe o instrumento legislativo necessário para tanto.

Por fim, alertamos que a comissão de mérito poderá aperfeiçoar a proposição em

tela, a partir dos anseios sociais relativos a uma política estadual de incentivo à

pecuária de leite.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 3.179/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes para a formulação da Política Estadual de Incentivo à

Pecuária de Leite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece as diretrizes, os objetivos e os instrumentos destinados

à formulação da política pública direcionada ao incentivo à pecuária de leite,

abrangendo a ovinocultura, a bubalinocultura, a ovinocultura e a caprinocultura,

Art. 2º - A política de que trata esta lei será formulada e executada de acordo com

os seguintes objetivos:

I - garantir a oferta de leite e derivados suficientes para abastecimento do mercado

estadual e para a geração de excedentes exportáveis;
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II - assegurar o acesso do leite e seus derivados aos consumidores, especialmente

aos de baixa renda, em condições adequadas, promovendo o aumento do consumo

desses produtos;

III - garantir a melhoria da qualidade do leite oferecido ao consumidor;

IV - estimular o aumento da competitividade no setor, incentivando o cooperativismo

entre os produtores e os demais agentes da cadeia produtiva;

V - assegurar a melhoria de renda dos produtores, especialmente através de

instrumentos que permitam maior agregação de valor ao produto;

VI - promover a capacitação dos agricultores e seu acesso ao melhoramento

genético, ao controle sanitário e à inovação tecnológica poupadora de energia e não

degradadora do ambiente natural;

VII - reduzir o comércio informal de leite e derivados e a evasão fiscal.

Art. 3º - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite:

I - o crédito;

II - a tributação;

III - a pesquisa;

IV - o ensino;

V - a extensão rural e a assistência técnica;

VI - a vigilância em saúde;

VII - o apoio ao cooperativismo e ao associativismo;

VIII - o apoio à agroindústria familiar;

IX - o acesso a informações socieconômicas;

X - as compras governamentais com a finalidade de abastecimento institucional;

XI - a certificação de identidade, origem e qualidade dos produtos.

Art. 4º - Os programas e ações da Política Estadual de Incentivo à Pecuária de

Leite terão a prioridade de atendimento aos agricultores familiares, às suas

cooperativas, associações e aos pequenos e aos médios estabelecimentos

comerciais e agroindustriais.

Art. 5º - A Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite será planejada de

forma descentralizada e com ampla participação das entidades representativas dos

agentes que atuam na cadeia produtiva de leite.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

- Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.195/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, a proposição em análise declara patrimônio

cultural do Estado a catira ou cateretê.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, XVII, “d”, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição em exame tem por escopo declarar a catira ou cateretê, dança típica

do interior do Brasil, patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais.

A catira é uma manifestação de origem popular que integra um grande sistema de

referência cultural denominado “cultura caipira”. Desde os primórdios da formação do

Estado brasileiro, diversas dessas expressões culturais foram deslegitimadas como

reflexo do atraso social do interior do Brasil, muitas delas sendo consideradas caso

de polícia.

Esse cenário foi profundamente alterado na segunda metade do século passado,

havendo o reconhecimento da importância da contribuição dos diferentes grupos

formadores da sociedade brasileira para o patrimônio cultural do País, bem como o

estabelecimento da obrigação do Estado de proteger as manifestações dos grupos

populares, prevista na Constituição da República.

O patrimônio cultural imaterial, constituído pelos saberes, formas de expressão,

celebrações e lugares, é aquele que se transmite de geração em geração e carrega

os sentimentos de identidade e pertencimento de uma dada comunidade. A

Constituição, no que se refere a mecanismos de proteção do patrimônio imaterial,

indica possibilidades, como inventários, registros, tombamento, desapropriação.
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O tombamento e a desapropriação não são os instrumentos mais adequados para a

proteção do patrimônio imaterial – que tem natureza predominantemente intangível –,

ainda que possam ser úteis para a salvaguarda de lugares ou objetos que sejam

referência para a realização das celebrações, da efetivação dos saberes ou das

expressões culturais comunitárias.

Pode-se afirmar, assim, que há uma prevalência das técnicas de inventário e

registro quando se trata do chamado patrimônio imaterial, com vistas a produzir

conhecimento e permitir o reconhecimento das manifestações culturais pelo poder

público. A complexidade desses estudos, muitos dos quais exigem técnicas de

registro da história oral, de registro videocinematográfico, além de metodologias

etnográficas próprias, decorre do fato de diversas das expressões e manifestações

estarem corporificadas apenas no testemunho daqueles que delas participam. Além

disso, os estudos acerca do patrimônio imaterial requerem o envolvimento das

comunidades para identificar os bens culturais, inventariá-los e interpretá-los, bem

como para estabelecer as diretrizes das políticas públicas voltadas para os grupos e

setores relacionados.

Como se vê, pela sua própria natureza, a identificação, o inventário e o registro de

bem imaterial constituem atividades de natureza administrativa, de competência de

órgãos específicos do Poder Executivo.

No âmbito federal, a instituição formal do registro de bens culturais, por meio do

Decreto n° 3.551, de 2000, implicou a definição de uma base conceitual e uma

metodologia próprias, mediante criação, testes e aprimoramento de modelos de

formulários e bancos de dados suficientes para a identificação, a caracterização, a

documentação e, consequentemente, mais conhecimento sobre o bem, para sua

preservação. Com fundamento nesse processo minucioso de análise, que demanda

um período de estudos não inferior a 18 meses, segundo recomendação do Instituto

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan –, diversos bens culturais estão

registrados como patrimônio cultural brasileiro.

No Estado de Minas Gerais, o Decreto nº 42.505, de 2002, em seu art. 1º, § 1º,

dispõe que os bens imateriais deverão ser registrados em um dos Livros de Registro

pertinentes: o Livro dos Saberes, onde consta as inscrições dos conhecimentos e dos
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modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o Livro das Celebrações,

relacionado com os rituais e as festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o Livro das Formas de

Expressão, onde são inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas,

cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares, onde são inscritos mercados, feiras,

santuários, praças e demais espaços nos quais se concentram e se reproduzem

práticas culturais coletivas.

Por sua vez, a Lei Delegada nº 81, de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 44.780,

de 2008, estabelece que cabe ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

de Minas Gerais – Iepha-MG – adotar medidas técnicas e administrativas para a

conservação do patrimônio histórico e cultural por meio de tombamentos e outras

medidas de preservação.

Com fundamento nos estudos técnicos realizados pelo Iepha-MG, a decisão acerca

do registro de bens culturais em livro próprio é competência do Conselho Estadual do

Patrimônio Cultural – Conep –, órgão colegiado de natureza deliberativa, vinculado ao

Poder Executivo, encarregado da defesa e da preservação do patrimônio cultural do

Estado, conforme estabelece a Lei Delegada nº 170, de 2007.

De acordo com o Iepha-MG, inventariar e registrar um bem cultural significa

produzir conhecimento acerca desse bem e documentá-lo, o que exige pesquisas

interdisciplinares e profissionais especializados, além dos recursos técnicos e

informacionais adequados, com metodologia apropriada. Segundo esse Instituto,

“mais do que a inscrição em Livro público ou ato de outorga de um título, o Registro

significa identificação e produção de conhecimento sobre o bem cultural. Significa

conhecer e registrar, pelos meios mais adequados, o passado e o presente da

manifestação e suas diferentes versões. Significa, ainda, tornar essas informações

amplamente acessíveis ao público, de modo eficiente e completo, mediante a

utilização dos recursos hoje proporcionados pelas novas tecnologias da informação”.

Desse modo, a documentação de um bem cultural, mediante inventários, registros

ou outros mecanismos, ou mesmo o estabelecimento de restrições, limitações ou

garantias para o seu uso ou apropriação são ações que de fato podem garantir

eficácia na sua proteção, em especial se realizadas com a colaboração da
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comunidade interessada nessa proteção.

No caso em tela, a proteção da catira ou cateretê como patrimônio cultural do

Estado seria devidamente assegurada por meio da realização de inventário dessa

manifestação em Minas Gerais, com a identificação de suas variantes regionais, bem

como com seu posterior registro pelos órgãos competentes. Por conseguinte, o autor

da proposição em análise poderia, mediante requerimento ao Conep, provocar a

abertura dos estudos técnicos pertinentes, conforme dispõe o art. 2º do Decreto nº

42.505, de 2002.

Se a finalidade da futura lei, o fundamento racional e jurídico da sua edição (“ratio

legis”), portanto, seria proteger a catira ou cateretê, com o escopo de preservar e

promover essa manifestação cultural no Estado – o sentido social da norma,

conforme apresentado na justificação do projeto –, esses objetivos seriam

plenamente alcançados com a medida acima mencionada.

Assim, a despeito da nobre intenção do autor, a proposição em análise será

incapaz de produzir o efeito esperado, isto é, promover a efetiva salvaguarda da

manifestação cultural em referência, tendo-se em vista que as fórmulas legais de

cunho meramente declaratório, tal como a do projeto em epígrafe, são inócuas para a

proteção de bens culturais.

Por conseguinte, julgamos que o projeto não atende aos requisitos de conveniência

e oportunidade que justificariam sua aprovação.

Conclusão

Em razão do exposto, somos pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.195.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente e relatora - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Getúlio Neiva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.253/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

criação do Selo Verde de controle e redução do esgotamento sanitário para os

Municípios, no âmbito do Estado.
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça e baixada em

diligência às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a requerimento do relator. A

mesma Comissão apresentou parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, por ela apresentado.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, na

forma do art. 188, combinado com o art. 102, XI, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento determina que os Municípios do Estado cujo tratamento

de esgoto sanitário seja feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais –

Copasa – ou por Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae – local deverão integrar

seus sistemas de controle e tratamento do esgotamento sanitário das residências no

sistema estadual, para o controle do governo. Determina ainda que esse controle

será feito mediante a criação de banco de dados estadual que armazenará as

informações para mapear o controle e o tratamento do esgotamento sanitário dos

Municípios. Nos termos do projeto, o Município que expandir sua rede de tratamento

sanitário receberá o Selo Verde de qualidade e eficiência pelo controle e pelo

tratamento do esgotamento sanitário e será reconhecido como Município amigo da

natureza e da preservação do meio ambiente. O resultado terá ampla divulgação nos

meios de comunicação de abrangência estadual.

Em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana considerou o projeto relevante e informou que já está

desenvolvendo, em parceria com a Fundação João Pinheiro e a Copasa, o Sistema

Estadual de Informações de Saneamento, ação prevista no Projeto Estruturador

Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos, cujo objetivo é a coleta de informações

capazes de caracterizar os serviços de abastecimento de água, esgotamento

sanitário, coleta, manejo e destinação de resíduos sólidos urbanos e sistema de

drenagem pluvial urbana, além de dados sobre a gestão municipal em saneamento.

Dessa forma, considerou que no futuro será possível utilizar esse sistema para

fundamentar a concessão do Selo Verde. A Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, à qual o projeto também foi baixado em diligência,
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respondeu que não há óbice à sua implementação.

A matéria é relevante para a saúde pública, visto que, nos termos do art. 4º do

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, estabelecido pela Lei nº 13.317, de

1999, se considera o saneamento como fator condicionante e determinante da saúde

da população. Nos termos do art. 8º da mesma lei, entende-se que a atenção à saúde

compreende o campo da intervenção ambiental, no seu sentido mais amplo, incluindo

as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle

de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental. Além

disso, o art. 15 do Código estabelece como atribuição do Estado e dos Municípios,

em sua esfera administrativa, a participação na formulação da política e na execução

das ações de vigilância ambiental e de saneamento básico.

A proposição em análise está também em consonância com a Lei nº 11.720, de

1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e dá outras

providências. O inciso II do art. 4º da lei supracitada dispõe que a política estadual de

saneamento básico será elaborada e executada com a participação efetiva dos

órgãos públicos e da sociedade e considerará especialmente, entre outros, a atuação

integrada dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais do setor de

saneamento básico.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – 2007-2023 detectou que a

falta de acesso à rede coletora de esgoto vem aumentando a incidência de doenças

infectocontagiosas, principalmente nas áreas de baixo Índice de Desenvolvimento

Humano – IDH –, como o Norte de Minas e o Jequitinhonha-Mucuri, onde o problema

do saneamento é mais grave. Diante disso, um dos objetivos estratégicos da Área de

Resultados Vida Saudável é a ampliação do acesso ao saneamento básico, e um dos

resultados finalísticos propostos é a ampliação do percentual de domicílios com

acesso à rede coletora de esgoto dos atuais 74% para 100% em 2023.

Consideramos pertinentes as alterações feitas pela Comissão de Constituição e

Justiça por meio do Substitutivo nº 1. Entendemos que o projeto em comento muito

contribuirá para a proteção da saúde da população e a salubridade ambiental, por

meio do incentivo à ampliação do índice de coleta de esgoto nos Municípios, motivo

pelo qual somos por sua aprovação.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.253/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.559/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Lajinha o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 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.

Em 25/8/2009, este relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre

a alienação pretendida.

Atendida a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.559/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Lajinha terreno com área de 24,20ha, situado no lugar denominado

Areado, nesse Município, e registrado sob o nº 2.385, a fls. 4 do Livro 2, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Lajinha.

Esse imóvel foi adquirido pelo Estado por desapropriação amigável, em 1989, tendo

sido declarado de utilidade pública pelo Decreto nº 27.975, de 1988.

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
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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 à construção de um parque multifuncional, atendendo à

demanda dos produtores rurais da região, para exposições, clube do cavalo, salão de

eventos e feira dos produtores.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o respectivo contrato

deve ser revestido de garantia, o que, no caso em análise, está previsto no art. 2º do

projeto, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo

avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da

Nota Técnica nº 425/2010, manifestou-se favoravelmente à doação pretendida, uma

vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual o imóvel encontra-se

vinculado, declarou que o bem não é mais necessário para o atendimento da

demanda escolar da região e não há projetos para sua utilização.

Finalizando, apresentamos o Substitutivo nº 1, com o objetivo de informar a área do

imóvel a ser doada e promover a adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.559/2009 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lajinha 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 Lajinha terreno

com área 24,20ha (vinte e quatro vírgula vinte hectares), situado no local denominado

Areado, nesse Município, registrado sob o nº 2.385, a fls. 4 do Livro 2, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Lajinha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção do

parque de exposições, clube do cavalo, salão de eventos, feiras e atividades

populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
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tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

Uejo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.791/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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.

Em 13/10/2009, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre

a alienação pretendida; e ao Prefeito Municipal de Itajubá, para que declare sua

aquiescência ao negócio pretendido.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.791/2009 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Itajubá imóvel com área de 2.134,28m², situado na Rua Orlando

Mohalen, s/nº, no Bairro Medicina, nesse Município, e registrado sob os nºs 5.803, a

fls. 262 do Livro 3-D, e 5.702, a fls. 241 do Livro 3-D, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Itajubá.

De acordo com a documentação apensada ao processo, trata-se de duas áreas

contíguas, mas registradas separadamente, incorporadas ao patrimônio do Estado

em 1960, por doação de particulares, para a construção de grupo escolar. O registro

nº 5.803 corresponde aos lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da Quadra F, do loteamento Rennó

Júnior, com a área total de 1.026,09m²; e o registro nº 5.702 corresponde aos lotes 6,
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7, 8, 9 e 10, do mesmo loteamento, com a área total de 1.108,19m².

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.

Assim, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área será

destinada à construção de uma praça de lazer e esportes, o que vem ao encontro do

interesse da comunidade itajubense.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, nesse 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 ou no caso de modificação dessa destinação.

Ressalte-se que o Prefeito de Itajubá, no Ofício nº 705/2009, esclarece que a

doação do imóvel e seu aproveitamento como espaço público de lazer possibilitará

sua melhor utilização pelos moradores e visitantes do Município.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota

Técnica nº 409/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de

domínio, considerando os benefícios que a doação da área representa, além da

inexistência de outros projetos sociais para o imóvel.

Embora não haja impedimento à tramitação do projeto de lei em análise,

apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º

com a finalidade de identificar corretamente as áreas a serem doadas.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.791/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá o imóvel

com área total de 2.134,28m² (dois mil cento e trinta e quatro vírgula vinte e oito

metros quadrados), situado na Rua Orlando Mohalen, s/nº, no Bairro Medicina, nesse
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Município, e constituído por área de 1.026,09m² (mil e vinte e seis vírgula zero nove

metros quadrados), registrada sob o nº 5.803, a fls. 262 do Livro 3-D, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá; e por área de 1.108,19m² (mil cento e

oito vírgula dezenove metros quadrados), registrada sob o nº 5.702, a fls. 241 do

Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à construção de uma

praça pública de lazer e esportes.”.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

- Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.889/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.889/2009 dispõe

sobre a implantação do selo Amigo do Idoso.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão, para que

seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe dispõe sobre a implantação do selo Amigo do Idoso,

destinado às entidades que atendem idosos nas modalidades asilar e não asilar.

Segundo o projeto, a concessão do selo se realizará, anualmente, após avaliação de

equipe composta, no mínimo, por médico geriatra, psicólogo e assistente social, que

observarão as condições de segurança, higiene e saúde, além do desenvolvimento

de atividades físicas, laborais, recreativas, culturais e associativas.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apreciar a proposição, ressaltou o

destaque conferido à população idosa no ordenamento jurídico vigente. Vale destacar

o art. 225 da Constituição Estadual, que prescreve como dever do Estado a

promoção das condições que assegurem a dignidade e o bem-estar dos idosos,
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prevendo-se a criação do Conselho Estadual do Idoso. Quanto à constitucionalidade,

a Comissão entendeu que a proposição apresentava vícios, por alterar a organização

administrativa do Poder Executivo, matéria reservada à iniciativa do Governador do

Estado. O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça suprimiu

as disposições relativas à equipe permanente multidisciplinar, passando-se a prever,

apenas, a certificação anual das instituições que se destacarem no atendimento a

idosos. Além disso, a proposição na forma do substitutivo deixa de ser lei autônoma,

passando a ser lei modificativa da Política Estadual de Amparo ao Idoso, instituída

pela Lei nº 12.666, de 1997.

Entendemos que as alterações promovidas pela Comissão de Constituição e

Justiça são pertinentes e não desvirtuam a finalidade original da proposição.

No que cabe a esta Comissão, é preciso salientar que a certificação das instituições

de longa permanência para idosos – ILPs – é um assunto relevante, que merece

atenção dos Poderes Executivo e Legislativo. Essas instituições, comumente

conhecidas como asilos, estão associadas a uma imagem negativa, sendo

geralmente identificadas como “depósitos de idosos” e “redutos de abandonados e

inválidos”. Essa imagem pode ser atribuída aos fatores que levam à entrada dos

idosos nas ILPs. Estudos realizados evidenciam que as diversas causas estão

relacionadas com precárias condições de saúde, idade avançada, debilidade física e

até mesmo alterações no comportamento (doenças, alterações cognitivas). Somam-

se a esses casos as dificuldades financeiras e a falta de respaldo familiar.

Diagnóstico realizado pelo Centro de Apoio Operacional da Promotoria da Pessoa

Deficiente e Idoso – CAOPPDI –, órgão do Ministério Público estadual, confirma que

essas causas também se aplicam a Minas Gerais.

As condições e a qualidade do atendimento nessas instituições também explicam

sua imagem negativa. Em Minas Gerais, há 654 ILPs, que se concentram em 453

Municípios, tendo 82% dos estabelecimentos natureza filantrópica. Ainda segundo o

diagnóstico realizado pelo CAOPPDI, a maioria dessas instituições não conta com o

atendimento de uma equipe interdisciplinar voltada para a promoção da saúde dos

idosos. O atendimento médico geralmente é esporádico e ocorre nos centros de

saúde públicos ou na própria instituição por médico voluntário. A capacitação dos
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funcionários para cuidar dos idosos foi comprovada apenas em 33% dos

estabelecimentos pesquisados. Esse é o quadro presente no diagnóstico realizado

em 2005.

Importa observar que a Lei Federal nº 10.741, de 2003, que instituiu o Estatuto do

Idoso, constituiu um marco para a política do idoso, privilegiando a convivência

familiar e conferindo um papel residual às instituições de longa permanência (art. 3º,

parágrafo único, V). No entanto, devido à existência de um significativo número de

estabelecimentos dessa natureza, o Estatuto fixa parâmetros mínimos de

funcionamento, os quais foram regulamentados pela Resolução Anvisa nº 283, de

2005. O Estatuto atribui, ainda, aos Conselhos do Idoso, ao Ministério Público e à

Vigilância Sanitária o dever de fiscalizar as instituições de atendimento a idosos.

Desde então, o Estado tem acompanhado o funcionamento dessas instituições por

meio da Vigilância Sanitária, com respaldo na Resolução Anvisa nº 283. Os

parâmetros de funcionamento fixados nessa resolução não se resumem às

instalações prediais ou às condições sanitárias, abrangendo também aspectos

relacionados com a convivência comunitária, familiar e intergeracional. Estabelece,

ainda, a obrigatoriedade de um Plano de Atenção à Saúde e indicadores de

desempenho relacionados com o bem-estar do idoso. Isso mostra que o marco

normativo que fixa o parâmetro de funcionamento dessas instituições é bastante

adequado e inovador. O problema reside é no ajuste das instituições a essas balizas.

Nesse ponto, é importante destacar os esforços do Ministério Público estadual, por

meio da Promotoria da Pessoa Portadora de Deficiência e Idoso, que vem atuando

incisivamente junto às ILPs. A equipe técnica do Ministério Público elaborou

diagnóstico dessas instituições e criou um roteiro de fiscalização para subsidiar o

trabalho dos Promotores.

É importante salientar, também, o projeto Digna Idade, sob a gestão do Servas, que

pretende humanizar o atendimento e garantir melhores condições de vida aos idosos

nas instituições de longa permanência. São realizados investimentos em estrutura

física, aquisição de equipamentos e capacitação de pessoal nas áreas administrativa

e de atendimento. O tipo de apoio fornecido é determinado com base em diagnóstico

realizado pela equipe técnica do Servas. Após a intervenção, o Ministério Público
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avalia cada instituição. Desde 2003, o projeto já beneficiou 457 ILPs.

Entendemos que a proposição em epígrafe tem sua utilidade por somar os esforços

de ajustamento das instituições de longa permanência às normas de adequação

previstas no Estatuto do Idoso e regulamentadas pela Anvisa. Poderá ser um

incentivo colocado à disposição dos órgãos incumbidos da fiscalização para o

enquadramento dessas instituições. No entanto, com vistas a ressaltar a natureza

premiadora do selo, é conveniente suprimir a palavra “certificação”, pois entendemos

que a fiscalização e a concessão do selo são processos distintos, que não se

confundem, prestando-se o selo a destacar boas práticas na área de atuação dessas

instituições. Entendemos, ainda, que a periodicidade da concessão do selo deverá

ser matéria de regulamentação, pois o período de um ano poderá ser exíguo para a

outorga do selo. A supressão dos termos “asilar” e “não asilar” é outra alteração

pertinente, pois essa terminologia caiu em desuso.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.889/2009 na forma

do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que institui a Política Estadual de

Amparo ao Idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A – O Estado, por meio do órgão competente, concederá o selo Amigo do

Idoso às instituições que se destacarem pela qualidade dos serviços prestados no

atendimento a idosos.

Parágrafo único – A periodicidade e os critérios relativos à concessão do selo de

que trata o “caput” deste artigo serão estabelecidos em regulamento.”.

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

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Ivair Nogueira - Cecília Ferramenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.963/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 24/11/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre

a alienação pretendida, assim como ao Prefeito Municipal de Candeias, para que se

pronunciasse sobre o interesse do Município.

Atendidas as solicitações, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.963/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Candeias imóvel com área

de 2.362m², situado nesse Município e registrado sob o nº 1.608, a fls. 281, no Livro

3A do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Candeias.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. No

âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,

inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no seu art. 17, impõe, além da referida autorização, a

necessidade de 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 à construção da sede de

departamentos dos serviços públicos da Prefeitura Municipal de Candeias,

objetivando atender a demandas dessa comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o



____________________________________________________________________________
138

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da

publicação da lei, não for utilizado com a finalidade estipulada.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da

Nota Técnica nº 418/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência

de domínio, em face da importância da finalidade que será dada à área e da

inexistência de projetos do Estado para sua utilização.

Por seu turno, a administração de Candeias, por meio do Ofício nº 453/2009,

esclarece que a transferência de domínio possibilitará a construção do Centro de

Atendimento ao Cidadão, que abrigará a Farmácia de Minas, o Setor de Tratamento

fora do Domicílio, a Biblioteca Pública Municipal e outras atividades de interesse

público.

Embora, não haja impedimento à tramitação do projeto de lei em análise,

apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que dá nova redação

ao art. 1º, com a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.963/2009 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Candeias imóvel

com área de 2.362m² (dois mil trezentos e sessenta e dois metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o nº 1.608, a fls. 281 do Livro 3A, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Candeias.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção do

Centro de Atendimento ao Cidadão para a prestação de serviços públicos.”.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

- Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.085/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Leandro Ferreira o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

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.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será destinado à construção de unidade do

Programa Farmácia de Minas, e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado

se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.085/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de

Andrada.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.086/2009

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 Pouso Alegre o imóvel que

especifica.

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

a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda no 1, que apresentou,

cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.086/2009 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 Pouso Alegre, constituído de imóvel com

área de 1.702,72m2, a ser 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.

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 utilizado para a

construção de via de acesso à unidade prisional do Município.

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

Constituição e Justiça, tem por finalidade incluir no texto da lei a descrição da parte

resultante do desmembramento a ser doada, a fim de possibilitar sua correta

identificação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.086/2009, no 1º

turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão - Jayro

Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.122/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

o credenciamento de profissionais autônomos de vigilância diurna e noturna junto à

Secretaria de Estado de Defesa Social”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública para receber parecer,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto sob comento tem o propósito de regular o cadastramento de profissionais

autônomos de vigilância diurna e noturna na Secretaria de Estado de Defesa Social –

Seds. Para tanto, estabelece as providências administrativas voltadas para a

efetivação desse cadastramento, o prazo de validade e o respectivo pedido de

renovação, que deverá ser enviado ao órgão de classe da categoria até 60 dias

contados do término do vencimento.

A proposição determina, ainda, que o serviço de vigilância autônoma será integrado

e manterá contato com os órgãos de segurança pública do Estado e com a Guarda
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Municipal, para a comunicação de ocorrências que exigirem a atuação da Polícia Civil

ou da Polícia Militar. Prevê, também, a realização de curso específico de formação do

profissional autônomo de vigilância diurna e noturna, atribuindo à Seds a fixação das

diretrizes do curso e a certificação da existência do cadastro.

Não obstante a preocupação do autor do projeto em estruturar os serviços de

vigilância e buscar mais interação destes com os órgãos de segurança pública do

Estado e a Guarda Municipal mediante o credenciamento na administração pública, a

proposição introduz regras de organização administrativa. Isso porque o assunto diz

respeito diretamente à organização do Poder Executivo, pois estabelece atribuições

para a Seds, que é órgão da administração direta do Executivo, subordinado ao

Governador do Estado. Se o assunto está relacionado com a atividade e o

funcionamento do Poder Executivo, cabe a este, seja por meio de decreto do

Governador do Estado, seja mediante ato específico do Secretário de Estado, baixar

as medidas administrativas necessárias para atingir esse desiderato. Nesse ponto,

cabe trazer à colação o disposto no art. 66, III, “f”, que determina a competência

privativa do Governador do Estado para dispor sobre a organização da administração

pública. Da mesma forma, o art. 90, XIV, da mencionada Constituição assegura à

citada autoridade a competência privativa para “dispor, na forma da lei, sobre a

organização e a atividade do Poder Executivo”.

As regras de iniciativa privativa previstas na Constituição constituem projeção

específica do princípio da separação dos Poderes, conforme entendimento pacífico

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Logo, se a matéria reveste-se de

natureza administrativa no âmbito do Executivo, tal fato afasta a possibilidade de

regulação da matéria pela via legislativa, sob pena de comprometer o ordenamento

constitucional em vigor. Não há por que utilizar o processo legislativo para tratar em

lei, que é ato político por excelência, de assunto mais compatível com decretos e

regulamentos, que são atos administrativos normativos. O credenciamento de

instituições públicas ou privadas perante órgãos do Executivo é uma manifestação da

atividade administrativa do Estado administrador. A título de exemplificação,

mencione-se o Decreto nº 44.632, de 2007, que estabelece normas para o

credenciamento de instituições prestadoras de serviços educacionais de formação
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profissional técnica pela Secretaria de Estado de Educação para a constituição da

Rede Mineira de Formação Profissional Técnica de Nível Médio. O art. 3º do citado

decreto atribui à Secretaria em questão a prerrogativa para a realização desse

credenciamento e estabelece os requisitos e condições para tanto. Se se comparar a

matéria constante na proposição em exame com o assunto regulado no Decreto nº

44.632, verifica-se que ambos têm feição nitidamente administrativa, embora

envolvam órgãos públicos distintos, a saber, as Secretarias de Estado de Defesa

Social e de Educação. Isso significa dizer que, na essência, eles se equivalem, pois

dispõem sobre credenciamento.

Ora, se o assunto, pelas suas particularidades, encarta-se no campo de atribuições

do Executivo, toda iniciativa parlamentar nesse sentido estaria eivada de vício formal

de inconstitucionalidade. Esta configurar-se-ia, igualmente, caso o Governador do

Estado encaminhasse a esta Casa projeto de lei dispondo sobre questões da alçada

privativa da Assembleia Legislativa.

Por outro lado, saliente-se que o art. 3º da proposição, que cuida especificamente

do curso de formação de vigilante, afronta o art. 20, I, “c”, da Lei Federal nº 7.102, de

1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece

normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram

serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências. O

mencionado preceito assegura ao Ministério da Justiça, por meio de seu órgão

competente ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos

Estados, a competência para autorizar o funcionamento dos cursos de formação de

vigilantes. Sem a autorização do órgão federal de que se cogita, não há como garantir

à Secretaria de Estado de Defesa Social a prerrogativa de estabelecer diretrizes para

a realização do curso de formação de vigilante.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.122/2009.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas - Chico Uejo.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.137/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 458/2010, 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 Quartel Geral o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 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 4.137/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Quartel Geral um imóvel com área de 10.013m², situado na Rua

Dores do Indaiá, s/nº, Distrito de Quartel São João, nesse Município, registrado sob o

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

Dores do Indaiá.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio

público, ainda que para outro ente da Federação, exige autorização desta Assembleia

Legislativa.

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 à construção de novo prédio de

escola municipalizada, em atendimento à demanda escolar local, beneficiando

especialmente a comunidade escolar.

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.
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Em face dessas considerações, não há impedimento à tramitação do projeto de lei

em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.137/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.145/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 475/2010, 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 Bom Despacho o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 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 4.145/2010 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Bom Despacho imóvel com

área de 7.000m², situado na Rua Pitangui, nº 450, Bairro São Vicente, nesse

Município, e registrado sob o nº 11.638 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Bom Despacho.

A matéria deve observar o art. 18 da Constituição mineira, que exige autorização

legislativa para alienação de imóvel do Estado, e, no âmbito infraconstitucional, a Lei

Federal nº 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal

e institui normas para licitações e contratos da administração pública. O art. 17 da

referida lei determina que a doação deve atender a interesse público devidamente

justificado.
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A finalidade expressa no parágrafo único do art. 1º do projeto é essencialmente

voltada para o bem comum, pois o imóvel destina-se ao atendimento dos alunos da

rede municipal de ensino.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º preceitua que o imóvel 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 4.145/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

Uejo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.146/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 476/2010, 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 Sapucaí o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 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

Trata o Projeto de Lei nº 4.146/2010 de conferir autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí área com

1.000m², a ser desmembrada de imóvel com área de 10.000m², situado na Rua

Walter Paula Nunes, s/nº, no mesmo Município, registrado sob o nº 4.074, a fls. 32 do

Livro 3E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do

Sapucaí.

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. 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, além da exigência da referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel destina-se à

construção de quadra poliesportiva, para atender à escola e ao Município, o que vem

ao encontro da demanda local, beneficiando seus moradores, especialmente os

estudantes.

Ainda 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.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos o

Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, para acrescentar anexo com a descrição

exata da parte do imóvel a ser doada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.146/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Sapucaí o imóvel constituído pela área de 1.000m² (mil metros quadrados), conforme

descrição no anexo desta lei, a ser desmembrado de área com 10.000m² (dez mil

metros quadrados), situada na Rua Walter Paula Nunes, s/n°, no referido Município,

registrada sob o nº 4.074, a fls. 32 do Livro 3-E, no 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.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

ANEXO

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente mede 34,95m

(trinta e quatro vírgula noventa e cinco metros), confrontando com a Rua Antônio

Penha Nunes; do lado direito mede 29,53m (vinte nove vírgula cinquenta e três

metros), confrontando com o remanescente do terreno do Estado; do lado esquerdo

mede 28,90m (vinte e oito vírgula noventa metros), confrontando com o

remanescente do terreno do Estado; e pelos fundos mede 33,74m (trinta e três

vírgula setenta e quatro metros), confrontando também com o remanescente do

terreno do Estado, perfazendo uma área total de 1.000m² (mil metros quadrados).

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Ademir Lucas - Sebastião

Costa - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.175/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Córrego da Ilha e

Adjacentes, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.175/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Córrego da Ilha e Adjacentes, com sede no

Município de Sabará.



____________________________________________________________________________
149

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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27 determina que o

exercício dos cargos de Diretor e Conselheiro não será remunerado; e o art. 35

dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

transferido a entidade assistencial, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, preferencialmente com sede no Município

de Sabará.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.175/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

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

Costa - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.177/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Rotary Club de Tupaciguara, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.177/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Rotary Club de Tupaciguara, 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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 26 determina que

as atividades de seus associados não serão remuneradas; e o parágrafo único do art.

56 dispõe que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente será

transferido a outro clube rotário ou a entidade que se oriente pelos mesmos princípios

do Rotary Club.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.177/2010.

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.238/2009

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Zezé Perrella, cria no âmbito do

Estado de Minas Gerais o Banco de Ossos para fins de transplante e dá outras

providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna o projeto a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição apresentada visa criar no Estado um banco de ossos, com o objetivo

de garantir a captação, a preparação e a doação de ossos, cartilagens e tendões para

serem utilizados no tratamento de diversas doenças do aparelho locomotor e outras

patologias.

O transplante de ossos é indicado em casos de perdas ósseas provocadas por

tumores, trocas de próteses articulares e problemas odontológicos, entre outros.

Apesar de os ossos de um único doador poderem beneficiar cerca de 30 pacientes,

muitos transplantes são adiados por falta de doações.

O Ministério da Saúde regulamentou a matéria por meio da Portaria GM nº 1.686,

de 20/9/2002, que aprova as normas para autorização de funcionamento e

cadastramento de Bancos de Tecidos Musculoesqueléticos no Sistema Único de

Saúde – SUS.

Conforme exposto no 1º turno, a Fundação Hemominas já tem projeto aprovado no

Ministério da Saúde para a implantação do Centro de Tecidos Biológicos – Cetebio –,

que vai fornecer diversos tecidos como ossos, tendões, pele, cartilagem, além de

células-tronco de cordão umbilical. O Cetebio será implantado por meio de parceria

entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde, a Fundação

Hemominas e a Fundação Ezequiel Dias (ambas da Rede Fhemig), a Universidade

Federal de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia-Fapemig,

e será o primeiro centro público integrado para coleta, acondicionamento e produção

desses materiais criopreservados da América Latina.

A Coordenadoria do Cetebio, nos termos do art. 93A, I, do Decreto nº 43.954, de

24/1/2005, tem por finalidade coordenar e acompanhar a prestação de serviços

técnicos especializados e de alta complexidade desenvolvidos no centro, bem como

garantir o cumprimento das normas técnicas, de modo a assegurar a qualidade dos

produtos e serviços prestados relacionados ao fornecimento de tecidos biológicos

(células-tronco, medula óssea autóloga, ossos, tendões, pele e outros).

O Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia – Into – tem banco de ossos em

funcionamento e realiza campanhas para estimular a doação de ossos. Segundo

informações do Instituto, em 2006 a fila de espera para a realização de cirurgias de

transplante ósseo era de mais de 700 pessoas.
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Embora a matéria já esteja devidamente normatizada, tanto no Estado como na

União, mantemos a posição adotada no 1º turno e o entendimento de que a

proposição em análise reforça a importância da doação de órgãos e tecidos para a

realização de transplantes.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.238/2009, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Fahim Sawan.

PROJETO DE LEI Nº 3.238/2009

(Redação do Vencido)

Altera o inciso II do art. 1º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe

sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de transplantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso II do art. 1º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

II – a criação de condições materiais que facilitem a captação, remoção e

distribuição de órgãos e a captação, coleta, identificação, processamento, estocagem

e distribuição de tecidos e substâncias humanas;”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.586/2009

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em estudo, de autoria do Deputado Ruy Muniz, institui a Política

Estadual da Saúde do Homem e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a

esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
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A proposição em análise dispõe sobre a Política Estadual de Atenção Integral à

Saúde do Homem no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS –, cujos objetivos

são promover a melhoria das condições de saúde da população masculina e reduzir

sua morbidade e mortalidade.

As diretrizes da referida política, conforme o art. 3º do vencido, são as seguintes:

integração do homem à rede de serviços do SUS; priorização da atenção básica

desenvolvida pelo Programa da Saúde da Família – PSF –; integração da política de

atenção integral à saúde do homem às demais políticas, estratégias e ações do SUS;

e articulação de diversas áreas do governo e da sociedade.

Já o art. 4º do vencido enumera os objetivos da política, entre os quais destacamos:

contribuir para a mudança da percepção do homem em relação a sua saúde e a de

sua família; estimular a participação da população masculina nas atividades de

prevenção de doenças comuns no homem; implantar e implementar a atenção à

saúde sexual e reprodutiva dos homens; e estimular, na população masculina, o

cuidado com sua própria saúde.

No art. 5º estão listadas as competências do poder público na implementação da

política que o projeto ora analisado pretende instituir.

Conforme relatado no 1º turno, a matéria reveste-se de grande importância, tendo

em vista que a expectativa de vida dos homens é menor do que a das mulheres e que

essa população geralmente não procura os serviços de saúde.

Além disso, a matéria em estudo está de acordo com a Política Nacional de

Atenção Integral à Saúde do Homem, instituída pela Portaria nº 1.944, de 27/8/2009,

do Ministério da Saúde. A referida política teve como referência o Pacto pela Vida,

que representa um compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades

que apresentam um impacto sobre a saúde da população brasileira. Tal pacto define

como um de seus eixos principais a saúde do homem.

Pelas razões expostas, reiteramos a mesma posição manifestada no 1º turno de

votação da matéria.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.586/2009, na forma do vencido em 1º turno.
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Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Carlos Pimenta.

PROJETO DE LEI Nº 3.586/2009

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito

do Sistema Único de Saúde – SUS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem será

implementada no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS – com vistas a promover

a melhoria das condições de saúde da população masculina e a reduzir sua

morbidade e mortalidade, observado o disposto nesta lei.

Art. 2º – A política de que trata esta lei tem como princípio, além dos princípios

gerais adotados pelo SUS, a garantia de promoção e proteção da saúde do homem

em conformidade com suas peculiaridades socioculturais.

Art. 3º – São diretrizes da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do

Homem:

I – integração do homem à rede de serviços de saúde;

II – priorização da atenção básica desenvolvida nos termos do Programa de Saúde

da Família;

III – integração da política de que trata esta lei com as demais políticas, estratégias

e ações do SUS;

IV – articulação de diversas áreas do governo e da sociedade.

Art. 4º – São objetivos da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem:

I – organizar e implantar a atenção integral à saúde do homem no âmbito do

Estado;

II – contribuir para a mudança da percepção do homem em relação a sua saúde e a

de sua família;

III – estimular a participação da população masculina nas atividades de prevenção

de doenças comuns no homem;

IV – implantar e implementar a atenção à saúde sexual e reprodutiva dos homens;

V – ampliar o acesso às informações sobre as medidas preventivas contra agravos
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e enfermidades que acometem a população masculina;

VI – estimular, na população masculina, o cuidado com sua própria saúde;

VII – incluir o enfoque de gênero, orientação sexual e identidade de gênero nas

ações socioeducativas.

Art. 5º – Compete ao poder público na implementação da política de que trata esta

lei:

I – fomentar e acompanhar a implantação da Política Estadual de atenção integral à

saúde do homem;

II – estimular a implantação da política nos Municípios e prestar-lhes cooperação

técnica e financeira, observadas as diversidades locais;

III – monitorar as ações e serviços relacionados com a política, avaliando seus

impactos, e fazer as adequações necessárias, consideradas as especificidades

locais;

IV – coordenar e implantar, no âmbito estadual, as estratégias nacionais de

educação permanente dos trabalhadores do SUS voltadas para a Política de Atenção

Integral à Saúde do Homem;

V – promover a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à implantação

da política;

VI – elaborar e pactuar protocolos assistenciais em conformidade com as diretrizes

da política, apoiando os Municípios na implementação desses protocolos;

VII – estimular e apoiar, conjuntamente com o Conselho Estadual de Saúde, o

processo de discussão das questões referentes à política, garantida a participação de

todos os setores da sociedade;

VIII – desenvolver ações educativas relacionadas à saúde do homem na rede

estadual de ensino;

IX – capacitar e qualificar os profissionais de saúde para o atendimento do homem;

X – aperfeiçoar os sistemas de informação de forma a possibilitar o monitoramento

a que se refere o inciso III deste artigo.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.119 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.119/2009, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública o grupo Jocum – Jovens com uma Missão, com sede no

Município de Pitangui, 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° 3.119/2009

Declara de utilidade pública a entidade Jovens com uma Missão – Pitangui, com

sede no Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Jovens com uma Missão –

Pitangui, com sede no Município de Pitangui.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.254 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.254/2009, de autoria do Deput ado Carlos Pimenta, que dá a

denominação de Rodovia Vereador Edson Aguiar Mota à Rodovia LMG-674, que liga

o Município de Ibiaí ao entroncamento da BR-365, 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° 3.254/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-674 que liga o Município de Ibiaí ao

entroncamento com a BR-365.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Rodovia Vereador Edson Ag uiar Mota o trecho da

Rodovia LMG-674 que liga o Município de Ibiaí ao entroncamento com a BR-365.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.282 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.282/2009, de autoria do Deput ado Djalma Diniz, que dá a

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

de Alvarenga e Tarumirim, 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° 3.282/2009

Dá denominação à rodovia que liga o Município de Alvarenga ao Município de

Tarumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Rodovia Juca Antônio a ro dovia que liga o Município de

Alvarenga ao Município de Tarumirim.

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, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.310 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.310/2009, de autoria do Deput ado Carlos Pimenta, que dá a
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denominação de Rodovia Milton Leão Coelho ao trecho que liga o Município de

Itacambira a Juramento, 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° 3.310/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-308 que liga o Município de Itacambira

ao Município de Juramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Rodovia Milton Leão Coelh o o trecho da Rodovia MG-

308 que liga o Município de Itacambira ao Município de Juramento.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.431 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.431/2009, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que dá

denominação à Rodovia LMG-628, entre os entroncamentos das Rodovias MG-188 e

MG-202, 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° 3.431/2009

Dá denominação à Rodovia LMG-628, que liga a Rodovias MG-188 à Rodovia MG-

202.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Vereador Delvito Alves da  Silva a Rodovia LMG-628, que



____________________________________________________________________________
159

liga a Rodovias MG-188 à Rodovia MG-202.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.495 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.495/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

dá denominação à rodovia LMG-827, no trecho que liga o Município de Medeiros ao

de Bambuí, 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° 3.495/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-827 que liga o Município de Medeiros

ao Município de Bambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Rodovia Aparecida Maria T eotônio o trecho da Rodovia

LMG-827 que liga o Município de Medeiros ao Município de Bambuí.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.514 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.514/2009, de autoria do Deput ado Djalma Diniz, que dá a

denominação de Rodovia Antônio Ferreira Torres – Antonino – ao trecho da Rodovia

LMG-603 que liga os Municípios de Cônego Marinho a Januária, com extensão de

30,8 km, 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° 3.514/2009

Dá denominação à Rodovia LMG-603, que liga o Município de Cônego Marinho ao

Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Antônio Ferreira Torres –  Antonino – a Rodovia LMG-

603, que liga o Município de Cônego Marinho ao Município de Januária.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.583 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.583/2009, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de Joaquim de Freitas Neves à Rodovia LMG-635, que liga os

Municípios de Mato Verde e Catuti, 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° 3.583/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-635 que liga o Município de Mato

Verde ao Município de Catuti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Joaquim de Freitas Neves o trecho da Rodovia LMG-635

que liga o Município de Mato Verde ao Município de Catuti.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.587 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.587/2009, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de Domingos Teixeira de Souza Chaves à rodovia que liga o Município

de Gameleiras ao Município de Catuti, 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° 3.587/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-635 que liga o Município de

Gameleiras ao Município de Catuti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Domingos Teixeira de Souz a Chaves o trecho da

Rodovia LMG-635 que liga o Município de Gameleiras ao Município de Catuti.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.608 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.608/2009, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que dá a

denominação de José Vieira Porto à MG-161, que liga São Francisco a São Romão,

no entroncamento com a MG-202, 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° 3.608/2009
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Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-161 que liga o Município de São

Francisco ao Município de São Romão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado José Vieira Porto o trech o da Rodovia MG-161 que liga o

Município de São Francisco ao Município de São Romão.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.628 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.628/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que dá a

denominação de Guadalupe Antônio Cardozo à Rodovia MG-275, no trecho que liga

o Município de Rio Espera ao entroncamento do Município de Lamim, 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° 3.628/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-275 que liga o Município de Rio Espera

à MG-132.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Guadalupe Antônio Cardozo  o trecho da Rodovia MG-

275 que liga o Município de Rio Espera à MG-132.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.641 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.641/2009, de autoria do Deput ado Carlos Pimenta, que dá a
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denominação de Rodovia Alzira Veloso de Almeida ao trecho que liga o Município de

Ibiaí ao de Ponto Chique, 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° 3.641/2009

Dá denominação ao trecho de rodovia que liga o Município de Ibiaí ao Município de

Ponto Chique.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Rodovia Alzira Veloso de Almeida o trecho de rodovia

que liga o Município de Ibiaí ao Município de Ponto Chique.

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, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.663 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.663/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Instituto Apreender de Tecnologia, Educação,

Empreendedorismo, Saúde e Ação Social – Iateesas –, com sede no Município de

Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.663/2009
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Declara de utilidade pública o Instituto Apreender de Tecnologia, Educação,

Empreendedorismo, Saúde e Ação Social – Iateesas –, com sede no Município de

Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Apreender de Tecnologia,

Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social – Iateesas –, com sede no

Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.701 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.701/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Sabará – Asprusa

–, com sede no Município de Sabará, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.701/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Sabará –

Asprusa –, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Sabará – Asprusa –, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.789 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.789/2009, de autoria do Deput ado Antônio Genaro, que

declara de utilidade pública a Casa de Artes e Inclusão Social – Cais –, com sede no

Município de Santana do Paraíso, 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° 3.789/2009

Declara de utilidade pública a Casa de Arte e Inclusão Social – Cais –, com sede no

Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cas a de Arte e Inclusão Social – Cais

–, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.829 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.829/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Nossa Senhora das Dores, com

sede no Município de Igaratinga, 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

bInterno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.829/2009

Declara de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Nossa Senhora das

Dores, com sede no Município de Igaratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ban da de Música Lira Musical Nossa

Senhora das Dores, com sede no Município de Igaratinga.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.906 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.906/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação das Mães e Amigos dos Deficientes

Moderados e Severos – Amadems –, com sede no Município de Uberlândia, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.906/2009

Declara de utilidade pública a Associação das Mães e Amigos dos Deficientes

Moderados e Severos – Amadems –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das Mães e Amigos dos

Deficientes Moderados e Severos – Amadems –, com sede no Município de

Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.916 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.916/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Loja Maçônica Confidente do Rio das Velhas, com sede

no Município de Sabará, 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° 3.916/2009

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Confidentes do Rio das Velhas, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Confidentes do Rio

das Velhas, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.918 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.918/2009, de autoria do Deput ado Djalma Diniz, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Rosário, com sede no Município de

Guaraciaba, 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° 3.918/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Rosário, com sede no

Município de Guaraciaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Rosário,

com sede no Município de Guaraciaba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.933 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.933/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Extrema, com

sede no Município de Brasília 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° 3.933/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Extrema, com sede no Município de Brasília de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário de Extrema, com sede no Município de Brasília de Minas.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.936 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.936/2009, de autoria do Deput ado Djalma Diniz, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Patrimônio

de São Sebastião da Comunidade da Penha, com sede no Município de Guaraciaba,

foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.936/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais do

Patrimônio de São Sebastião da Comunidade da Penha, com sede no Município de

Guaraciaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores e

Produtores Rurais do Patrimônio de São Sebastião da Comunidade da Penha, com

sede no Município de Guaraciaba.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.944 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.944/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a entidade Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do

Quitandinha, 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° 3.944/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos

do Quitandinha, 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 Unidos do Quitandinha, com sede no Município de Timóteo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.946 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.946/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos da Casa da Criança, com sede

no Município de Guapé, 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° 3.946/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos da Casa da Criança de

Guapé, com sede no Município de Guapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos da

Casa da Criança de Guapé, com sede no Município de Guapé.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.947 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.947/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a entidade Grêmio Recreativo Escola de Samba Bocas Brancas,

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.
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PROJETO DE LEI N° 3.947/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grêmio Recreativo Escola de Samba Bocas

Brancas, 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 Bocas Brancas, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.955 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.955/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação dos Praças do Nordeste Mineiro de

Bombeiros Militares e Policiais Militares – APNM-BM/PM –, com sede no Município de

Teófilo Otôni, 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° 3.955/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Praças do Nordeste Mineiro de

Bombeiros Militares e Policiais Militares – APNM-BM/PM –, com sede no Município

de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Praças do Nordeste

Mineiro de Bombeiros Militares e Policiais Militares – APNM-BM/PM –, com sede no

Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.956 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.956/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação de Gerenciamento Artesanal para Empreendedores

– Ágape –, com sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.956/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Gerenciamento Artesanal para

Empreendedores – Ágape –, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Artesanal para Empreendedores – Ágape –, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.957 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.957/2009, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste,

com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°

1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.957/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região

Noroeste – Movimento Acorda Povo, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores da Região Noroeste – Movimento Acorda Povo, com sede no Município de

Contagem.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.961 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.961/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação das Comunidades Rurais de Salto da Divisa –

Acrusald –, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.961/2009

Declara de utilidade pública a Associação das Comunidades Rurais de Salto da

Divisa – Acrusald –, com sede no Município de Salto da Divisa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das Comunidades Rurais

de Salto da Divisa – Acrusald –, com sede no Município de Salto da Divisa.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.966 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.966/2009, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Efigênia – Acobase –,

com sede no Município de Governador Valadares, 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° 3.966/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Efigênia –

Acobase –, 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

Santa Efigênia – Acobase –, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.967 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.967/2009, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública a Associação Mineira de Apoio ao Adolescente de Iturama - Amaai -,

com sede no Município de Iturama, 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° 3.967/2009

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Apoio ao Adolescente de
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Iturama – Amaai –, com sede no Município de Iturama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mineira de Apoio ao

Adolescente de Iturama – Amaai –, com sede no Município de Iturama.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.978 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.978/2009, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara

de utilidade pública o Centro Educacional Pedro Bernardes Dias, com sede no

Município de Patrocínio, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.978/2009

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Pedro Bernardes Dias, com sede

no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Educacional Pedro Bernardes

Dias, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.985 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.985/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública o Lar São Francisco de Assis, com sede no Município

de Piumhi, 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° 3.985/2009

Declara de utilidade pública a entidade Lar São Francisco de Assis, com sede no

Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar São Francisco de Assis,

com sede no Município de Piumhi.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.988 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.988/2009, de autoria do Deput ado Delvito Alves, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Unaí, com

sede no Município de Unaí, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.988/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Unaí,

com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de Segurança

Pública de Unaí, com sede no Município de Unaí.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.998 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.998/2009, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

declara de utilidade pública a Associação Obra Social Maria do Carmo Fonseca Silva,

com sede no Município de Contagem, 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° 3.998/2009

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Maria do Carmo Fonseca Silva

de Promoção e Amparo às Pessoas da 3ª Idade, às Crianças e às Pessoas Carentes,

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 Obra Social Maria do Carmo

Fonseca Silva de Promoção e Amparo às Pessoas da 3ª Idade, às Crianças e às

Pessoas Carentes, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.001 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.001/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Juruaia, com sede no

Município de Juruaia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.001/2009

Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo de Juruaia, com

sede no Município de Juruaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar São Vicente de Paulo de

Juruaia, com sede no Município de Juruaia.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.002 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.002/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia

– ACMJ –, com sede no Município de Juruaia, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.002/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia –

ACMJ –, com sede no Município de Juruaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores de Juruaia – ACMJ –, com sede no Município de Juruaia.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.



____________________________________________________________________________
179

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.008 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.008/2009, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

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

Município de Pompéu, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.008/2009

Declara de utilidade pública a Banda de Música Celso Máximo Pereira, com sede

no Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ban da de Música Celso Máximo

Pereira, com sede no Município de Pompéu.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.031 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.031/2009, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que

declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Aché Minas Brasil, com sede

no Município de Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.031/2009
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Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Aché Minas Brasil, com sede

no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Capoeira Aché Minas

Brasil, com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/3/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento da Sra. Zilda Barbosa

dos Santos, ocorrido em 25/2/2010, em Perdões. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Geraldo Machado

da Cunha, ocorrido em 28/2/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Tiago Ulisses

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.291 a

4.297/2010 - Requerimentos nºs 5.534 a 5.543/2010 - Requerimentos das Comissões

de Transporte e de Direitos Humanos (3) e dos Deputados Leonardo Moreira e

Lafayette de Andrada - Comunicações: Comunicações da Comissão de

Administração Pública e dos Deputados Agostinho Patrús Filho e Walter Tosta -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Tenente Lúcio, Gustavo Valadares,

Agostinho Patrús Filho, Wander Borges e Antônio Júlio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência

- Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos

Deputados Leonardo Moreira e Lafayette de Andrada; deferimento - Votação de

Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (3); aprovação -

Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento; discurso do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão;

deferimento; discurso da Deputada Maria Tereza Lara - Requerimento do Deputado

Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento

do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - 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 - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes

- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
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Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider

Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy

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

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.291/2010

Obriga os órgãos públicos da administração direta e indireta que realizarem

concursos públicos a publicar no edital o número de vagas existentes para

provimento dos cargos, bem como assegura aos aprovados o direito à nomeação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - As entidades organizadoras de concursos públicos destinados ao

provimento de cargos ou empregos na administração direta e indireta do Estado ficam

obrigadas a publicar, no edital, o número de vagas existentes.

Art. 2º - Será assegurado o direito à nomeação aos candidatos aprovados dentro do

número de vagas previstas no edital em concurso público para provimento de cargos

ou empregos públicos.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo às vagas que

surgirem durante o prazo de validade e durante a prorrogação dos concursos

públicos.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: Este projeto tem como objetivo garantir aos candidatos aprovados

dentro do número de vagas previstas no edital a sua posse no cargo ofertado no

concurso público.

O concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração pública

para obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo

tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos

requisitos da lei, de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição da República.

Até pouco tempo, a legislação, a doutrina e a jurisprudência asseguravam à

administração pública direito absoluto a reverter, a qualquer momento, a decisão

anunciada de contratação de servidores. Era consensual o entendimento de que os

candidatos aprovados em concursos públicos detinham mera expectativa de direito à

nomeação. Entretanto, com fundamento nas últimas decisões proferidas pelo

Superior Tribunal de Justiça, pode-se dizer que essa concepção evoluiu. E não

poderia ser diferente, até mesmo em razão de um dos princípios fundantes do

instituto do concurso público, a saber, o princípio da moralidade.

É sabido que na prática, após a homologação dos concursos, não raro a

administração pública se recusava a prover os cargos ou empregos vagos, sem

apresentar nenhuma justificativa, sempre com base na discricionariedade do poder

público e no entendimento de que há mera expectativa de direito por parte do
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candidato em relação à nomeação. Por outro lado, aqueles que haviam candidatado à

vaga, além de arcarem com os valores da taxa de inscrição e de se submeterem ao

desgaste da realização das provas, preparam-se durante meses e até anos, pagando

as mensalidades de cursos preparatórios e o preço do material didático, em uma

verdadeira maratona.

Longe de se questionar a primazia do interesse público, repudia-se a

irresponsabilidade na gestão pública. Todo ato administrativo precisa ser motivado e,

portanto, se há cargos ou empregos vagos e se promove concurso público, no intuito

de provê-los, é porque tal providência é necessária para o bom andamento dos

serviços públicos, que não podem sofrer descontinuidade. E, se assim não fosse,

razão não haveria para a realização do concurso.

É imperioso ressaltar que não há nenhum óbice à apresentação desta proposição,

uma vez que a matéria em comento se insere na esfera legislativa do Estado, não

sendo, ademais, sua iniciativa de competência privativa do Poder Executivo.

Certo de que representará grande avanço nas relações existentes entre o poder

público e os administrados, vindo ao encontro dos anseios da população e da

moralidade administrativa, apresento este projeto de lei, com a convicção de que

receberá o apoio desta Casa Legislativa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.159/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.292/2010

Autoriza o Poder Executivo a criar o Serviço de Orientação Psicológica e

Educacional nas superintendências regionais de ensino para atendimento das

escolas públicas estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar nas superintendências regionais

de ensino do Estado o Serviço de Orientação Psicológica e Educacional, que terá

como meta a análise vocacional dos estudantes do ensino médio, visando o melhor

direcionamento de suas carreiras profissionais.

Art. 2º - Os psicólogos educacionais serão facilitadores do processo de ensino e
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aprendizagem dos estudantes do ensino médio.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2010.

Deiró Marra

Justificação: A psicologia escolar e educacional tem se constituído historicamente

como importante campo de atuação da psicologia. Psicólogos escolares e

educacionais são profissionais que atuam em instituições escolares e educativas,

bem como dedicam-se ao ensino e à pesquisa no campo comum entre psicologia e

educação.

O psicólogo escolar age como um facilitador do processo de ensino e

aprendizagem, atuando junto à direção e à coordenação da escola, aos professores,

funcionários, estudantes e pais. Daí a necessidade de criar o serviço de psicologia

escolar nos estabelecimentos de ensino público para ajudar na orientação vocacional

dos estudantes.

Diante das considerações apresentadas, contamos com o apoio dos nobres

Deputados à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.293/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias 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 Candeias o

imóvel de propriedade do Estado (antiga Minas-Caixa), situado na Avenida 17 de

Dezembro, Centro, nesse Município, com área total de 562,80 m2 (quinhentos e

sessenta e dois vírgula oitenta metros quadrados), com as medidas e confrontações

constantes na escritura de registro de imóveis daquela Comarca.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no “caput” deste artigo destina-se à

instalação permanente da Biblioteca Pública Municipal Profa. Maria Salete e do

Telecentro Municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o
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prazo de dois anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2010.

Dilzon Melo

Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei já se encontra cedido ao

Município para o funcionamento da Biblioteca Pública Municipal Profa. Maria Salete e

do Telecentro Municipal, em parceria com o Banco do Brasil. O Município com a

propriedade definitiva do imóvel terá maior facilidade em destinar recursos e fazer as

modificações e reformas necessárias para proporcionar maior conforto e comodidade

à população. Os benefícios decorrentes da doação pretendida são de grande

importância para toda a comunidade local. Diante do exposto, gostaria de contar com

o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.294/2010

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento Através da Arte -

Prodarte -, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Através da Arte - Prodarte -, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Pró-Desenvolvimento Através da Arte - Prodarte - é uma

sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, em regular e pleno

funcionamento desde 1979.

A Associação tem por finalidade o apoio e o aprimoramento dos projetos culturais e

relacionados à vocação artística, promovendo e desenvolvendo a cultura no

Município através da realização de feiras, cursos, oficinas e demais atividades que

contribuam para o desenvolvimento das práticas artístico-culturais.
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Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

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

Associação atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98. Esperamos,

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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.295/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais do Córrego dos

Ferreiras e Adjacências - Amurcofe -, com sede no Município de Santa Bárbara do

Leste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais do

Córrego dos Ferreiras e Adjacências - Amurcofe -, com sede no Município de Santa

Bárbara do Leste.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2010.

José Henrique

Justificação: A Associação de Mulheres Rurais do Córrego dos Ferreiras e

Adjacências - Amurcofe -, situada no Município de Santa Bárbara do Leste, encontra-

se em funcionamento há mais de 7 anos.

É uma associação civil sem fins lucrativos ou econômicos e tem como finalidades

possibilitar condições de vida digna, promovendo programas sociais que beneficiem

suas associadas, suas famílias e os cidadãos carentes, identificando e analisando os

problemas da comunidade em diversas áreas, buscando meios para solucioná-los.

Visa também promover o desenvolvimento da comunidade assistida por meio da

proteção da saúde, do combate à fome e à pobreza, entre outros.

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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.296/2010

Declara de utilidade pública a entidade denominada Velo Clube do Triângulo - VCT

-, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Velo Clube do

Triângulo - VCT -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: A entidade denominada Velo Clube do Triângulo, com sede no

Município de Uberlândia, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem por escopo estimular a prática e o desenvolvimento do esporte do ciclismo, em

caráter amador.

Para a consecução desse propósito, a organização promove cursos e treinamento

das diversas formas e categorias esportivas visando orientar a prática do ciclismo

dentro dos padrões competitivos nacionais e internacionais; mantém acervo de

material informativo sobre o esporte; realiza e apoia competições intermunicipais,

interestaduais e internacionais, além de eventos para congraçamento de seus

associados.

Considerando que o trabalho desenvolvido pela entidade é valoroso por estimular a

prática esportiva e a convivência saudável na comunidade, contamos com a anuência

dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o título de

utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.297/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar a mensagem informativa nos rótulos ou

nas embalagens dos produtos cariogênicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Os rótulos ou as embalagens de produtos cariogênicos fabricados no

Estado deverão conter os dizeres: “Produto Cariogênico - Escove os Dentes”.

Parágrafo único - A mensagem de que trata o “caput” deste artigo deverá ser

inserida de forma legível e de fácil visualização, conforme disposto em regulamento.

Art. 2º - Fica sujeito à advertência, em caso de reincidência, à multa correspondente

a 10% (dez por cento) do valor do produto o estabelecimento que descumprir o

disposto nesta lei.

Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de cento e

oitenta dias pra adequar a embalagem de seus produtos ao disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de março de 2010.

Doutor Ronaldo

Justificação: O século XX marcou a história da saúde bucal com a redução na

ocorrência de cárie dentária desde o início da década de 70. A fluoretação das águas

de abastecimento público, a adição de flúor nos dentifrícios, as alterações no padrão

de consumo de açúcar, a melhora da higiene pessoal, incluindo a escovação, e o

maior acesso à informação e à educação foram fatores essenciais para o declínio dos

casos de cárie nas últimas décadas.

O Brasil segue o programa de saúde bucal da Organização Mundial de Saúde -

OMS -, que faz periodicamente avaliações por meio das quais se pode aferir a média

de cárie por pessoa e, com isso, avaliar a eficácia dos programas governamentais de

prevenção em saúde bucal, planejando-se outras ações. Para medir a incidência

dessas doenças, foi criado um método de avaliação denominado CPO-D. Essa sigla é

uma representação numérica que indica a prevalência de cárie dental no indivíduo ou

numa determinada população estudada. Embora muitas crianças de 12 anos de idade

apresentem valores de ataque de cárie semelhantes aos padrões recomendados pela

OMS para o ano 2000 (menor que 3,0), é relevante sublinhar a ampla variabilidade da

distribuição dos valores e a existência de uma proporção significativa de crianças

nessa idade com valores muito elevados de ataque. Segundo recente levantamento

feito na região do Barreiro, Lontra, Lontrinha, Riacho do Campo, em Sete Lagoas, o

CPO-D foi alarmante: cerca de 6,5.
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A cárie é uma doença transmissível e infecciosa, que ocorre quando há a

associação de três fatores importantes: má higiene, dieta inadequada e placa

bacteriana cariogênica. Essa placa é causada pela ingestão de alimentos

cariogênicos que apresentam açúcar em sua composição, como doces, balas,

caramelos, chocolate, refrigerantes, chicletes, etc, e aqueles que, além do açúcar,

contém em sua composição o amido que agrega ainda mais e por mais tempo o

açúcar na placa. A placa bacteriana forma-se constantemente e torna-se mais

abundante com o consumo aumentado de açúcar.

A questão não é proibir a ingestão do açúcar, mas sim controlar a quantidade e a

frequência com que são ingeridos, assim como a escovação dental imediata após o

consumo. A informação nas embalagens dos produtos servirá de alerta à população

sobre como se proteger de doenças tão perturbadoras como as bucais e suas

sequelas. Isso é algo nobre, é obrigatório, é vigilância em saúde pública, é um direito

do indivíduo, principalmente um direito da criança e do adolescente, que consomem

aquilo que lhe é oferecido. Trata-se de um implemento a mais no combate à cárie e a

suas sequelas, já que a maioria da população consome produtos cariogênicos sem

sabê-lo.

Aprovar, pois, esta proposição significa zelar pela cidadania, permitindo ao

consumidor a informação de que determinado produto contenha substância que

provoque cárie, dando-lhe condições de controlar a frequência com que esses

produtos deverão ser consumidos, assim como a correta higienização após o

consumo.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.169/2010 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.534/2010, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Gonçalves Chaves por seus 100 anos de

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.535/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato da Indústria do Mobiliário e de Artefatos de
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Madeira no Estado de Minas Gerais pela posse de sua diretoria eleita para o triênio

2009-2012. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.536/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Guarda Mirim Irmã Martha, de Borda da Mata, por seus

20 anos de fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.537/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Piranguçu pelos 47 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.538/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ - cópia da gravação em vídeo

da reunião dessa Comissão em Rio Pardo de Minas, em 15/12/2009, destinada a

debater os conflitos agrários e a violência contra trabalhadores rurais sem terra, para

instrução de representação relativa à Juíza de Direito Vânia da Conceição Pinto; e

pedido de providências para que seja realizado um mutirão de regularização fundiária

na região daquele Município. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.539/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social, ao Juiz e ao Promotor de Justiça da

Comarca responsável pelo Município de São Joaquim de Bicas e à Comissão

Especial de Execução de Penas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ - pedido de

providências com relação ao conteúdo do relatório referente à visita dessa Comissão

ao Presídio Regional de São Joaquim de Bicas, em 14/10/2009.

Nº 5.540/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Promotoria da Infância e Juventude pedido de providências para a

apuração da denúncia de que crianças e adolescentes residentes nas ocupações

Camilo Torres e Dandara, nesta Capital, estariam sem acesso à educação e para que

sejam acionadas, a respeito, as Administrações Regionais do Barreiro e da

Pampulha, enviando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião dessa

Comissão em 16/12/2009.

Nº 5.541/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para se obterem,

junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, os cadastros das famílias residentes
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nas ocupações Camilo Torres e Dandara e para que seja ajuizada ação civil pública

questionando a falta de atendimento, por parte dessa Prefeitura, às demandas sociais

dessas famílias, enviando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião dessa

Comissão em 16/12/2009.

Nº 5.542/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

apuração de denúncias de violências contra moradores das comunidades Dandara e

Camilo Torres e para que se estude a possibilidade de se rejeitar o art. 13 do Projeto

de Lei nº 728/2009, enviando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião

dessa Comissão em 16/12/2009.

Nº 5.543/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências 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 e para a ampliação do número de servidores e Juízes que atuam nessas

varas, enviando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão

em 23/2/2010.

Da Comissão de Transporte em que solicita seja realizado seminário para debater a

segurança nas rodovias do Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos (3) e dos Deputados Leonardo Moreira e Lafayette de Andrada.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Administração

Pública e dos Deputados Agostinho Patrús Filho e Walter Tosta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, nesta oportunidade gostaria de fazer referência a todas

as mulheres de Minas Gerais. Apresento aqui o quadro da Sra. Zilda Arns, um

exemplo de mulher não só para o nosso país, mas para todo o mundo. Em um de

seus discursos, Zilda Arns disse: “Sabemos que a força propulsora da transformação
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social está na prática do maior de todos os mandamentos, que é a lei de Deus: o

amor”. Com esse pequeno trecho do seu discurso, quero homenagear todas as

mulheres de Minas Gerais. No dia 8 de março, segunda-feira, comemoraremos o Dia

Internacional da Mulher. Zilda Arns, médica sanitarista, fundadora e coordenadora da

Pastoral da Criança, uma mulher de fibra, como tantas que temos em Minas Gerais,

começou seu trabalho em 1982, quando seu irmão, Cardeal Arcebispo de São Paulo,

D. Paulo Evaristo Arns, foi convidado a promover a redução da mortalidade infantil no

País por intermédio da Igreja Católica. Usando o exemplo de D. Zilda Arns, venho a

esta tribuna homenagear todas as mulheres pelo seu dia, que será comemorado na

próxima segunda-feira.

Hoje, cada vez mais, as mulheres estão engajadas em causas nobres e sociais,

fazendo jus a tudo pelo que sempre lutaram. Espelhar-se na imagem de Zilda Arns

deve ser motivo de orgulho para as mulheres, pois ela, acima de tudo, foi uma

batalhadora idealista que acreditava no amor pelo próximo. Ensinava e tirava as

crianças do risco social, fundamentada no amor.

Quero homenagear todas as mulheres do nosso Estado, mas, de maneira especial

e com meu sincero respeito, quero homenagear a coordenadora da Pastoral da

Criança da minha cidade, Uberlândia, Sra. Maria Auxiliadora da Silva Ribeiro, e as

340 mulheres que prestam trabalho voluntário nessa Pastoral. À Maria Auxiliadora,

com todo o nosso carinho e respeito, e também às 340 companheiras de trabalho da

Pastoral da Criança de Uberlândia, os nossos mais sinceros parabéns e

agradecimentos.

O nosso PDT, por meio da Ação Mulher Trabalhista, presta uma homenagem no

Dia Internacional da Mulher realizando um ato público na próxima segunda-feira, às 9

horas, na Praça Sete, pela valorização da mulher e pelo fim da violência, com o

seguinte “slogan”: “Eu acredito na paz. Eu valorizo a vida. Eu digo não à violência. E

você?”.

Parabéns pelo seu dia, e que vocês continuem se espelhando em exemplos de

mulheres que lutam com amor por um País mais justo e igualitário. Este quadro será

entregue por mim à Sra. Maria Auxiliadora da Silva, em Uberlândia, a ela que

coordena e trabalha com essas 340 mulheres voluntárias. Milhares e milhares de
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mulheres não só no Brasil, mas espalhadas pelo mundo, estão fazendo um trabalho

tão digno quanto o de D. Zilda Arns, que foi vítima do terremoto no Haiti, no dia 12 de

janeiro passado, e que deixou esse exemplo para todos nós, homens, mulheres e

crianças de todo o País. Em especial, quero cumprimentar a todas as mulheres de

Minas Gerais.

A Deputada Cecília Ferramenta (em aparte)* - Como mulher e uma das

representantes das mulheres nesta Casa, gostaria de agradecer o seu

pronunciamento. D. Zilda Arns foi uma mulher que realmente doou sua vida por amor.

Mas, infelizmente, temos visto muita violência em nosso Estado, principalmente na

Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foi descoberto e preso um maníaco de

que muitas mulheres foram vítimas. E quantas ainda são vítimas dessa mesma

violência? Algumas pessoas podem pensar que estamos batendo na mesma tecla ao

falar de violência, mas acho que temos de procurar fazer um trabalho até mais efetivo

nesse sentido - aproveitando também o próximo dia 8 -, porque não podemos

continuar a aceitar o que vem acontecendo. No dia 11 de março, a bancada feminina

nesta Casa vai-se reunir para fazer essa homenagem e refletir sobre a atual situação

das mulheres em nosso país. De qualquer forma, agradecemos muito a sua fala em

data antecipada; para nós, é muito valoroso saber que também os homens nesta

Casa estão na mesma batalha, na mesma luta pela mulher. Muito obrigada.

O Deputado Tenente Lúcio* - Agradeço à companheira e amiga Deputada Cecília

Ferramenta, em cuja pessoa cumprimento todas as Deputadas, servidoras desta

Casa e companheiras de trabalho, parabenizando-as por serem mulheres e

trabalhadoras. Estendo as congratulações a todas as mulheres que nos ouvem agora,

a todas as mulheres de Minas Gerais.

Mudando de assunto, gostaria de agradecer à Comissão de Segurança Pública, na

pessoa de seu Presidente, Deputado João Leite, e na da Vice-Presidente, Deputada

Maria Tereza Lara, que estiveram ontem em Uberlândia somando esforços conosco e

com os Deputados convidados, Luiz Humberto Carneiro e Weliton Prado. Ontem

realizamos no Plenário da Câmara Municipal de Uberlândia uma reunião

extraordinária muito positiva, que teve início às 10 horas e terminou por volta das 15

horas, com a presença de aproximadamente 500 pessoas. Assim que terminou a
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reunião, fomos para o aeroporto, sem tempo para o almoço, e viemos para Belo

Horizonte, para participar da sessão extraordinária da noite. Gostaria de agradecer

muito aos Vereadores que contribuíram para que essa reunião se realizasse: Hélio

Ferraz, o Baiano, Presidente da Câmara, que gentilmente cedeu o espaço da Casa

para a realização da reunião; Jerônima Carlesso, 2a-Vice-Presidente; William

Alvorada, do PDT, nosso partido, 3o-Vice Presidente; e Murilo, também do PDT. Aos

dois últimos agradeço tudo o que têm feito em prol do nosso partido e da nossa

comunidade. Agradeço ainda aos Vereadores Doca Mastroiano - nosso amigo

Doquinha -, Adriano Zago, Adicionaldo Cardoso, Vilmar Resende e Márcio Nobre.

Enfim, agradeço a todos os Vereadores que nos ajudaram, especialmente aos que

acabamos de mencionar. Também gostaria de agradecer a presença do Juarez,

Presidente do Conselho de Entidades Comunitárias - CEC -, que congrega mais de

150 entidades comunitárias em Uberlândia, entre elas associações de moradores e

muitas outras; e dos representantes dos Conselhos de Segurança Pública - Conseps

-, tanto do perímetro urbano quanto da zona rural.

Agradeço também ao Cel. Crovato, Comandante da 9ª Região da Polícia Militar; ao

Dr. Gilmar, Comandante de departamento; ao Dr. Samuel, Delegado Regional; ao

Cel. Felipe, Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar; ao Dr. Pacífico,

representante da Polícia Federal; ao Inspetor Cristo, representante da Polícia

Rodoviária Federal; ao Juiz Joemilson, Diretor do Foro de Uberlândia e representante

do Poder Judiciário; aos representantes do Ministério Público, que também estiveram

presentes na audiência pública de Uberlândia; ao Orion, Secretário de Defesa Social,

representante do Prefeito Municipal Adelmo Leão; enfim, a todos os que participaram

dessa audiência pública, que foi de grande proveito para todos. Agradeço também à

imprensa de Uberlândia; ao SBT, pelos programas “Chumbo Grosso” e “Linha Dura”;

à Rede Record, pelo programa “Balanço Geral”; a todos vocês, de coração, ao André

Potinho e ao Amarildo Maciel, da TV Vitoriosa; ao Marquinhos Maracanã, da TV

Record; à Rede Globo de Televisão; à TV Integração, nas pessoas dos Srs. Rogério

Nery e Tubal Siqueira e Silva, Diretor-Presidente dessa rede de televisão; às Rádios

Globo Cultura, Itatiaia, América, Educadora e Jovem Pan; aos jornais “Correio de

Uberlândia” e “Gazeta”; e às rádios comunitárias que participaram conosco do evento.
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Tenho certeza absoluta de que nosso gabinete, com todas as pessoas citadas e

nossos companheiros Vereadores, fez e procura fazer trabalho digno.

Hoje segurança pública é preocupação de todos nós, Deputados presentes, como

do Deputado Dalmo Ribeiro, que nos ouve. Tenho certeza de que ele se preocupa

com várias regiões, mas principalmente com o Sul de Minas, pois participamos juntos

de várias audiências nessa região. Está presente também o Doutor Ronaldo João, do

nosso partido. Sr. Presidente, segurança pública atualmente é preocupação de todos,

mas, se não unirmos todas as forças legais, permitiremos que pessoas nocivas à

sociedade tomem conta dos nossos filhos e dos nossos jovens. Essa preocupação

deste Deputado e de todos os Deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

é a maior possível. Comentamos com o Dr. Moacyr Lobato, Secretário de Defesa

Social, que essa audiência pública de Uberlândia entrará para a história, pois

levaremos todas as reivindicações e todos os requerimentos aprovados ontem para

darmos resposta satisfatória às forças legais de Uberlândia e região. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Concedo aparte ao Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Sr. Presidente, o Deputado Gustavo

Valadares cedeu-nos 15 segundos para convidarmos todos os Prefeitos para a

audiência pública da Comissão de Minas e Energia que será realizada amanhã, às

14h30min, neste Plenário. Estarão presentes o ex-Ministro e Deputado Federal

Humberto Souto e o Deputado Federal Ibsen Pinheiro, autor da emenda da divisão

dos “royalties” do pré-sal.

Gostaria de fazer este convite e este pedido aos Deputados, já que está confirmada

a presença de mais de 500 Prefeitos na Capital para a inauguração do Centro

Administrativo, amanhã. Tão logo termine a inauguração, será realizada uma reunião

neste Plenário, às 14h30min. Peço a cada Deputado e a cada gabinete que convidem

os Prefeitos para debater com esses dois Deputados decanos da Câmara Federal, a

fim de podermos ter a certeza de que Minas Gerais terá direito à proporcionalidade

dos recursos do pré-sal.



____________________________________________________________________________
197

Agradeço ao Deputado Gustavo Valadares esta oportunidade e peço a todos os

parlamentares que convidem os seus Prefeitos para estarem aqui, amanhã, às

14h30min. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, agradeço ao Deputado Gil

Pereira e faço coro com suas palavras, chamando os Prefeitos para comparecer a

essa reunião, de suma importância para o nosso Estado, principalmente para os

Municípios.

Sr. Presidente, dois assuntos que não me deixam nada orgulhoso me trazem à

tribuna nesta tarde. Tenho certeza, Deputado João Leite, de que V. Exa., como eu, já

conhece o assunto, que foi noticiado hoje pela imprensa. Se for de sua vontade, V.

Exa. terá oportunidade de me apartear e de fazer suas considerações a respeito do

trevo de Santa Luzia com a BR-381, sem dúvida alguma uma das maiores

aberrações deste governo Lula, que completa agora seu oitavo ano.

A BR-381, no sentido Governador Valadares, para os que ainda não a conhecem -

é difícil um mineiro não conhecê-la -, é considerada hoje a rodovia da morte no País.

Já paralisamos essa rodovia por uma dezena de vezes para chamar a atenção do

governo federal, do Sr. Presidente da República, para a necessidade da sua

duplicação, por conta dos inúmeros acidentes que acontecem nela diariamente, no

sentido Belo Horizonte-Governador Valadares.

O problema não se encerra aí. Há cerca de cinco, seis anos, o governo federal

resolveu, de forma estranha, iniciar uma obra importante e aclamada pela população

de Santa Luzia, que era a construção do trevo da cidade na região de um distrito

industrial importante na BR-381, que, apesar de ser a rodovia da morte, corta boa

parte do nosso Estado e tem muita importância para o escoamento da produção das

indústrias que ali se encontram. O então Prefeito José Raimundo, companheiro de

partido, foi ao DNIT e ao governo federal, bateu às portas do governo e solicitou a

construção do trevo. Para surpresa de todos nós, o trevo passou a ser construído,

mas não por uma empresa especializada e mediante licitação, processo que

geralmente envolve de 90% a 95% das obras do nosso país. O governo federal, com

toda a sua sensibilidade e competência, achou por bem delegar ao Exército Brasileiro

a construção do trevo da BR-381 com Santa Luzia. A obra teria que ficar pronta em
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um ano e demorou cinco, sendo gastos aproximadamente R$8.000.000,00, e o que

temos hoje é, sem dúvida alguma, um dos pontos mais perigosos do trecho da BR-

381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Desde a sua inauguração, se assim podemos falar, ou de sua liberação - penso que

esse é o melhor termo - pelo Exército, eram duas pistas no sentido Valadares e duas

pistas no sentido Belo Horizonte, com apenas uma pista para cada sentido

funcionando, porque existem problemas estruturais nesse trevo, que o Deputado

Carlin Moura conhece bem porque passa por ali para ir à nossa região, à sua cidade,

Virgolândia.

Desde o início, em virtude do afundamento do asfalto na pista principal do trevo da

trincheira, há apenas meia pista funcionando em cada sentido. Nós, da Comissão de

Transporte, fizemos inúmeras visitas ao trevo quando em construção, pois já causava

mal-estar e desconforto a todos os que transitavam e transitam por ali. Essa rodovia é

muito movimentada, é um importante acesso a Belo Horizonte e liga a nossa cidade a

Capitais de outros Estados, como Vitória, no Espírito Santo. Durante a construção

desse trevo, todos os dias havia problemas de congestionamento. De dois em dois

meses, a data da liberação do trevo era atrasada, e assim arrastou-se por longos

cinco anos.

Agora, mais uma vez temos dinheiro jogado fora, aliás esse fato foi constatado pelo

jornal “Estado de Minas”, em seu caderno “Geraes” de hoje: dinheiro jogado fora em

trincheira. Nós, brasileiros, jogamos aproximadamente R$8.000.000,00 fora, em uma

obra malfeita pelo Exército, que, na verdade, não tem nenhuma capacidade para

gerir, administrar e construir uma obra daquela envergadura.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, V. Exa., com

sua competência e autoridade como Presidente da Comissão de Transporte, traz

esse assunto que vem infelicitando não apenas os mineiros, mas muito mais os

brasileiros que têm de utilizar a BR-381 Norte. A expectativa sempre foi a duplicação

dessa rodovia. Nesta Casa havia o movimento Duplicação Já no governo do DEM, do

PSDB, e pensávamos que em meses o governo do PT iria duplicar essa rodovia.

Todos estavam envolvidos no Duplicação Já. Passaram-se oito anos, e o que vemos

na BR-381 Norte são descalabros. É inaceitável o que aconteceu no trevo de Santa
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Luzia. Essa é uma região que faz divisa também com Sabará e está abandonada. O

governo federal abandonou a BR-381. Famílias foram ocupando a faixa de domínio

dessa BR, e há riscos permanentes de acidentes e mortes de pessoas. A BR-381 Sul,

construída por Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, duplicada de São Paulo

a Belo Horizonte, também não tem manutenção. Há mais de 20km de desvio que os

caminhões têm de fazer por falta de manutenção numa ponte. Que governo

incompetente é o governo federal! O governo do Presidente Lula é o pai dos bancos,

e a Ministra Dilma a mãe dos bancos. Vão colocar uma estátua do Presidente Lula na

frente dos bancos, pois nunca na história deste país os bancos lucraram tanto como

no governo Lula.

Gostaria de lembrar também do anel rodoviário do governo federal, que está

abandonado. Famílias morrem nesse anel. Há oito anos de total incompetência do

governo, que está se esquecendo de Minas Gerais, da região metropolitana.

Por fim, gostaria de agradecer muito e falar sobre a inauguração do Viaduto das

Almas. Infelizmente continuará sendo Viaduto das Almas, pois conseguiram fazer um

viaduto com curvas na entrada e saída, continuando com o mesmo perigo. Cuidado,

pois o Presidente Lula gosta de dizer coisas como essa: “No carnaval não corram,

pois as estradas estão muito boas”. Isso não é verdade. As estradas estão péssimas.

Agora ele disse: “Inauguramos o viaduto, vá tranquilo”. Não vá tranquilo no Viaduto

das Almas, tenha cuidado, pois ele continua com curvas. Muito obrigado. Parabéns

pelo seu pronunciamento.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a V. Exa. o aparte, que engrandece

este pronunciamento. Quanto ao Viaduto das Almas, o governo federal tem feito uma

festa muito grande dizendo que vai inaugurá-lo agora, no final deste mês de março,

mas, segundo as informações que recebo, Deputado João Leite, continuaremos com

o antigo Viaduto das Almas tendo que funcionar em um sentido, ou seja, só estará

liberada a pista do Viaduto em um sentido, enquanto o outro - não sei se BH-Rio ou

Rio-BH - continuará utilizando o antigo e sofrido Viaduto das Almas. Esse caso e o do

trevo de Santa Luzia, na BR-381, são, sem dúvida nenhuma, o retrato do governo

federal em Minas Gerais: descaso, falta de planejamento, demagogia e populismo.

Como ainda tenho três minutos e alguns segundos, Deputado João Leite, abordarei
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aqui um assunto muito importante. O governo federal ontem, por intermédio do Vice-

Prefeito de Belo Horizonte, ex-Deputado Roberto Carvalho, nosso colega na

Assembleia Legislativa, soltou pelos quatro cantos da Capital - e começou a fazer

uma festa muito grande - que a tão sonhada obra da alça sul de Belo Horizonte

começava. Esse é o sonho de quem mora na região centro-sul da nossa cidade e que

almeja uma ligação rápida e ágil com as cidades de Nova Lima, Raposos e Rio

Acima. Entretanto, a obra que começa é a de uma pequena alça, chamada de

alcinha, que não depende, em absolutamente nada, de recursos ou liberação do

governo federal. Essa obra está sendo feita por uma empresa privada e foi contratada

pelo Leroy Merlin em contrapartida à construção de sua nova loja. Isso foi exigido

pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Ontem, o Superintendente do DNIT em Minas Gerais, Sr. Sebastião Donizete, que é

uma figura de bem e luta com as poucas ferramentas que tem, disse na televisão que

o complexo da alça sul de Belo Horizonte, que custará R$30.000.000,00, ficará pronto

em rápidos dois anos, Deputado João Leite. Lembro que ainda estamos em processo

de licitação. E aí faço uma comparação muito clara para mostrar que o País precisa

mudar de rumo. A Prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Minas fizeram a

segunda etapa da duplicação da Avenida Antônio Carlos, com custo aproximado de

R$250.000.000,00, em um ano. A obra da segunda etapa da duplicação começou em

29/1/2009, e estamos, no dia 3/3/2010, com praticamente toda a obra concluída. E

vejam os senhores a diferença de complexidade das obras: uma delas é a duplicação

de uma das avenidas mais importantes, senão a mais importante, de Belo Horizonte,

que tinha problemas, por conta da ocupação regular e irregular ao longo da margem

nos dois sentidos. Entretanto, essa obra está praticamente concluída com apenas um

ano. Agora, vem o Sr. Sebastião Donizete dizer que uma obra de R$30.000.000,00,

quase 10% do valor investido na segunda etapa de duplicação da Avenida Antônio

Carlos, demorará dois anos para ficar pronta. E olhe lá se vai ficar, Deputado João

Leite. Desses R$30.000.000,00, apenas R$3.000.000,00 estão previstos no

Orçamento deste ano. E os outros R$27.000.000,00? Teremos que esperar o ano

que vem para pleitear mais R$3.000.000,00. Esse é o governo federal. Esse é o

retrato do governo do Presidente Lula e da Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff -



____________________________________________________________________________
201

nascida em Minas Gerais, e não mineira, já que há uma diferença grande, Deputado

Carlin Moura, entre ser nascida em Minas Gerais e ser mineira de fato, gostar de seu

Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrus Filho.

O Deputado Agostinho Patrus Filho* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que me

traz a esta tribuna neste dia é o editorial hoje publicado pelo jornal “Estado de Minas”,

com o seguinte título: “Minas a reboque, não!” “Indignação. É com esse sentimento

que os mineiros repelem a arrogância de lideranças políticas que, temerosas do

fracasso a que foram levados por seus próprios erros de avaliação, pretendem dispor

do sucesso e do reconhecimento nacional construído pelo Governador Aécio Neves.

Pior. Fazem parecer obrigação do líder mineiro, a quem há pouco negaram espaço e

voz, cumprir papel secundário, apenas para injetar ânimo e simpatia à chapa que

insistem ser liderada pelo Governador de São Paulo, José Serra, competente e líder

das pesquisas de intenção de votos até então. Atarantados com o crescimento da

candidatura da Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, percebem agora os

comandantes do PSDB, maior partido de oposição, pelo menos dois erros que a

experiência dos mineiros pretendeu evitar. Deveriam ter mantido acesa, embora

educada e democrática, a disputa interna, como proposto por Aécio. Já que essa

estratégia foi rejeitada, que pelo menos colocassem na rua a candidatura de Serra e

dessem a ela capacidade de aglutinar outras forças políticas, como fez o Palácio do

Planalto com a sua escolhida, muito antes de o PT confirmar a opção do Presidente

Luiz Inácio Lula da Silva. Na política, a hesitação cobra caro, mais ainda numa

disputa que promete ser das mais difíceis. Não há como negar que a postura

vacilante do próprio candidato, até hoje não lançado, de atrair aliados tem adubado a

ascensão da pouco conhecida candidata oficial. O que é inaceitável é que o comando

tucano e outras lideranças da oposição queiram pagar esse preço com o sacrifício da

trajetória de Aécio Neves. Assim como não será justo tributar-lhe culpa em caso de

derrota de uma chapa em que terá sido apenas vice, também incomoda os mineiros

uma pergunta à arrogância: se o mais bem avaliado entre os Governadores da última

safra de gestores públicos é capaz de vitaminar uma chapa insossa e em queda livre,
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por que Aécio não é o candidato a Presidente? Perplexos ante mais essa

demonstração de arrogância, que esconde amadorismo e inabilidade, os mineiros

estão, porém, seguros de que o Governador, político de alta linhagem de Minas, vai

rejeitar papel subalterno que lhe oferecem. Ele sabe que, a reboque das composições

que a mantiveram fora do poder central nos últimos 16 anos, Minas dessa vez precisa

dizer não.”

Sr. Presidente, por esse editorial, nós, mineiros, deveremos nos unir para que o

Governador Aécio Neves, a exemplo de Afonso Pena, Presidente da República eleito

com esmagadora maioria, mineiro, responsável pelo incentivo das ferrovias no nosso

país, pela ligação e interligação de um país tão extenso, possa seguir não só os

passos deste, mas de Wenceslau Braz, também mineiro, Presidente da República,

pacificador, que herdou a Guerra do Contestado e, com habilidade e capacidade,

conseguiu levar o País à paz e à tranquilidade; também de Arthur Bernardes, um

nacionalista, pioneiro da siderurgia, primeiro defensor dos recursos naturais do nosso

Brasil.

Também somando a esses exemplos, temos Juscelino Kubitschek e Tancredo

Neves, por isso Minas Gerais deve lutar para ter um legítimo candidato à Presidência

da República. Como muito bem disse o artigo do jornal “Estado de Minas”: “Aécio

Neves é o mais bem avaliado Governador e gestor entre todos aqueles dos Estados

brasileiros”. E não foram os institutos de pesquisa de Minas Gerais nem os jornais

publicados em Belo Horizonte que disseram isso. Isso porque as pesquisas

realizadas por institutos paulistas, e que são divulgadas em jornais daquele Estado,

afirmam e demonstram a capacidade de gestão do Governador Aécio Neves.

Portanto está na hora de Minas Gerais levantar, mais uma vez, a sua voz para

realmente ter um candidato ao cargo de Presidente da República.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Caro amigo Deputado Agostinho Patrús

Filho, ouvi atentamente suas observações acerca do editorial de hoje do jornal

“Estado de Minas”, que reconhece a importância de Minas Gerais no cenário político

nacional. Tenho certeza de que há um sentimento não apenas de nós mineiros, mas,

sobretudo, de grande parte da população, que gostaria, ou melhor, que ainda deseja

ver o nosso Governador Aécio Neves na Presidência da República. Ele é o
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Governador mais bem aprovado e avaliado do País. Foi e continua sendo exemplo,

juntamente com o Prof. Antonio Augusto Anastasia, que terá a oportunidade de

sucedê-lo em breve e de mostrar ao País como se devem gerir os recursos públicos e

como devem ser implementadas as políticas sociais e de infraestrutura dos

Municípios. A população, e principalmente a mídia de outros Estados, tem procurado

de alguma forma minar esse sentimento mineiro, pressionando o nosso Governador a

compor a chapa com o atual Governador de São Paulo, José Serra. No entanto o

Governador de Minas tem dito, por onde quer que ande, que a sua posição é a de

Minas, é o que for bom para o nosso Estado, o que fará com que realmente

mantenha lugar de destaque no cenário político nacional. E Aécio Neves tomará o

caminho que julgar necessário para exatamente manter o que acabei de dizer. Então

não tenho dúvida de que o nosso Governador saberá escolher o melhor caminho para

Minas Gerais. O Estado jamais se curvará aos órgãos de imprensa nacionais e

àqueles políticos que acreditam que, por meio de pressão e de ameaças, irão

conseguir mudar de ideia o nosso Governador.

Parabenizo o Deputado Agostinho Patrus Filho por invocar esse artigo do editorial

do “Estado de Minas”. Tenho certeza de que isso ecoará nos quatro cantos do nosso

país. Muito obrigado.

O Deputado Agostinho Patrus Filho* - Muito obrigado, Deputado Gustavo Corrêa.

Saiba que é exatamente dessa forma que o tema deve ser tratado. A questão que

trata da candidatura do Governador Aécio Neves à Presidência da República deixou

de ser partidária, uma questão apenas do PSDB. Por isso, como membro de outro

partido, fiz questão de vir aqui para, em primeiro lugar, como mineiro, trazer essa

discussão à Assembleia, local onde temas e assuntos mais importantes do nosso

Estado são debatidos e têm eco. E não só neste Plenário, como também nas diversas

comissões que compõem a nossa Assembleia, esse tema merece ser debatido e

trazido à tona. Afinal, Minas Gerais tem desenvolvido e tido um importante papel com

os Vice-Presidentes da República que tivemos nos últimos anos. É importante

registrar a participação dos Vice-Presidentes Itamar Franco e Aureliano Chaves, e do

atual, José Alencar, no cenário político; por isso, Minas Gerais não pode se curvar e

se tornar aquele Estado que pleiteia sempre o lugar de Vice-Presidente. Para o bem
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do Brasil, Minas Gerais merece muito mais que apenas a posição de participante de

uma chapa. Quando se coloca de forma afirmativa, nosso Estado ganha, mas o Brasil

ganha ainda mais.

Portanto, todos nós, como mineiros, apoiamos e lutamos por uma candidatura, para

que Minas Gerais volte a ocupar o cargo mais alto do nosso país e a dar exemplos

como os que foram dados por Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, Artur

Bernardes, Venceslau Brás e Afonso Pena. Sem dúvida alguma, nesses períodos

Minas Gerais cresceu, mas ganhou ainda mais o Brasil, dada a experiência e a

dedicação dos mineiros à causa política e à capacidade de administrar.

Minas tem características diferentes das dos demais Estados da Federação. Minas

Gerais e o governante deste Estado, o Governador de Minas, convive com duas

realidades. Já dizia Guimarães Rosa que “Minas são muitas” - sem dúvida alguma -,

e este Governador aprendeu a conviver com o desenvolvimento e a riqueza das

áreas do Sul de Minas e do Triângulo Mineiro, que são áreas tão prósperas quanto as

mais desenvolvidas deste país, mas ele também soube viver e conviver no seu dia a

dia e buscar soluções para os problemas dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, do

Norte de Minas e de outras áreas próximas do Vale do Rio Doce, onde, infelizmente,

ainda existe muito a ser feito.

Com essa experiência e sabendo conviver, dentro de um mesmo Estado, com a

riqueza, com a pobreza e com a necessidade de desenvolvimento, Minas Gerais

conseguiu forjar e formar, como numa escola, um político que sabe administrar o

País, que também tem duas realidades diferentes: a do Sul, rico e desenvolvido, e a

do Norte e Nordeste, infelizmente ainda tão atrasado e necessitando sempre de

atenção dos nossos Presidentes e Ministros.

Não poderia deixar de fazer eco a esse editorial do “Estado de Minas” e de

parabenizar a sua direção pela forma corajosa com que traz esse tema à tona, na

primeira página do seu editorial. Tenham certeza de que não só os Deputados do

PSDB, mas também os seus partidários, estão aqui para empunhar essa causa.

Aliás, todos os mineiros defendem essa causa e compartilham da mesma vontade.

Faz 50 anos que tivemos um Presidente mineiro empossado, porque Tancredo Neves

foi eleito, mas não foi empossado. Mais do que nunca, Minas Gerais merece a
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Presidência e o Brasil precisa de um mineiro na Presidência da República. Muito

obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Vou aproveitar que V. Exa. ainda

tem 2min35seg para parabenizá-lo. No entanto, vou mudar o foco do seu assunto

para falar, em 2min26seg, do que vi acontecer hoje cedo.

Belo Horizonte está um caos. A chuva chegou. Aliás, eu até cheguei vestido com

uma capa de chuva. Enquanto muitos Deputados estavam em seus gabinetes, eu

rodava por Belo Horizonte e até tive a oportunidade de ver, na Vila São José, no final

da Avenida Pedro II, as casas desmoronando. Uma casa desmoronou numa área de

risco, na Vila São José.

V. Exa., Deputado Agostinho Patrus Filho, que também conhece Belo Horizonte,

sabe que existe um problema sério na Avenida Tereza Cristina, no Barreiro. Em todo

período de chuva, acontece sempre a mesma coisa. O que estou falando agora a

respeito da Vilarinho, da Avenida Tereza Cristina e da Vila São José eu já falei, no

ano passado, quando começou a chover, como também falei no meu programa de

rádio há 10, 20 anos, quando eu ainda estava na Câmara Municipal. Entra Prefeito,

sai Prefeito, e nada é resolvido. Eu pensei que o atual Prefeito iria pelo menos pensar

em mandar desentupir os bueiros de Belo Horizonte, que está uma lagoa só, porque

não teve o devido tratamento. O povo de Belo Horizonte é mal-educado, porque joga

lixo nas ruas, e isso faz com que os bueiros entupam. E agora, Deputado, o Prefeito,

que não está acompanhando isso, não manda limpá-los. Belo Horizonte está um

caos. Mais tarde poderemos acompanhar esse problema pelos jornais televisivos.

Todos os 77 Deputados poderão colocar as mãos na cabeça, porque, entra ano e sai

ano, o quadro é sempre o mesmo.

Ou levamos a sério o problema da chuva ou nos lembraremos dela apenas quando

ela chega. Ou o Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, tomará providências

agora, pensando no próximo ano, em relação à Vilarinho, à Tereza Cristina e a todas

essas regiões onde ocorre inundação quando chove, ou continuaremos gastando.

Nós, de Belo Horizonte, o povo mineiro, o povo belo-horizontino, não aguentamos

mais. V. Exa. sabe o que acontece em Belo Horizonte. Embora tenha fugido do

assunto de que V. Exa. trata na tribuna, agradeço-lhe a oportunidade de deixar claro
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que não aguentamos mais ver o que acontece quando chove em Belo Horizonte.

Obrigado.

O Deputado Agostinho Patrus Filho* - Muito obrigado, Deputado Alencar. As

palavras de V. Exa. não fogem do assunto porque mostram a necessidade de termos

Presidente mineiro que se preocupe com Belo Horizonte, com a Capital de Minas e

de todos os mineiros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente farei

adendo às palavras do Deputado Alencar. Quanto às chuvas pelo País afora, o que

vemos em todas as Capitais do País, o problema é muito mais sério do que se

imagina. O que aconteceu nos últimos anos? Podemos fazer paralelo com o que o

Deputado Gustavo Valadares falou desta tribuna, sobretudo da ocupação ao longo do

anel da BR-381 até um pouco acima de Ravena. Quem incentivou as ocupações

nesses anos? Quem incentivou invasão de terra e ocupação de área de risco? Na

realidade, foram vários políticos que, na busca do voto fácil, levaram a população

para morar em qualquer lugar, sem a mínima condição. A população, em

necessidade premente, acabou cedendo e foi morar nos diversos pontos hoje

alagados de Belo Horizonte, e muito pior, totalmente impermeabilizados. O grande

problema é que todo mundo quer asfalto. Ninguém quer calçamento nem

paralelepípedo. Onde havia o sistema de drenagem, hoje só nos resta um caminho,

que é o curso normal das águas. O sujeito constrói no fundo de sua casa, onde havia

terreno. Depois ele não quer mais cuidar do terreno e faz cimentado. No cimentado,

ele faz telhadinho para churrasqueira. Isso automaticamente aumenta o nível de

impermeabilização do solo, e não resta outra situação a não ser essa que está aí.

Agora temos de refletir. Qual é o melhor caminho? Obras que custarão talvez milhões

e milhões de reais ou desocupação de alguns lugares? Fica essa reflexão. Não será

o Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que dará cabo disso com um ano de

governo. Felizmente o Márcio está fazendo bom governo dentro das limitações,

diante da queda orçamentária que ocorreu em razão da crise.

Há que se ressaltar algo interessante que aconteceu no País. Quando fizeram a
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desoneração do IPI, automaticamente também diminuíram a receita das

municipalidades do País. O que me traz aqui, na realidade...

O Deputado João Leite (em aparte) - Hoje vi que o Prefeito Márcio Lacerda

pretende comprar seis barcos para desassorear a Lagoa da Pampulha. O ex-Prefeito

Pimentel gastou mais de R$300.000.000,00 na Lagoa da Pampulha, e perdemos

quase 50% da sua água. Gastou-se, em contrato que o Tribunal de Contas

considerou irregular, todo esse dinheiro com termos aditivos. Agora o Prefeito Márcio

Lacerda tem de corrigir tudo isso.

Infelizmente, vimos as catástrofes durante todos esses anos. Lembramos aqui, com

muita tristeza, a catástrofe ocorrida no Morro das Pedras, quando, em um

deslizamento, morreram oito crianças de uma mesma família. Vivemos isso durante

todo esse tempo, e V. Exa. se lembra bem disso. Agora vemos novamente as chuvas

chegando. Foram permitindo a impermeabilização de Belo Horizonte; com isso, a

água cai e corre rapidamente. Santa Luzia e Sabará, por exemplo, sofrem porque os

rios enchem imediatamente, mas Belo Horizonte sofre também.

Parabenizo-o e lembro que o Prefeito Márcio Lacerda assume uma herança maldita

da falta de investimento na infraestrutura de Belo Horizonte. Qual foi a grande obra de

contenção, qual foi a grande obra que o PT fez em Belo Horizonte relativamente a

essa situação? Nada foi feito. Eu pensava agora, Deputado Wander Borges, a

respeito da herança que o Prefeito Márcio Lacerda ganhou: ele terá de trabalhar

muito para tentar melhorar a situação de Belo Horizonte, esse caos que lhe foi

deixado. Parabéns e muito obrigado pela possibilidade de aparteá-lo.

O Deputado Wander Borges - Muito obrigado, Deputado João Leite. O que me traz

aqui é uma reflexão sobre a situação da BR-381. Fazemos essa reflexão desde o

primeiro ano de mandato, quando aqui chegamos - não apenas este Deputado que

lhes fala, mas outros companheiros também -, até mesmo o Deputado que preside,

neste momento, esta reunião, o Deputado José Henrique. Estamos cansados de

falar. Já foi falado aqui, desta tribuna, sobre a situação do trevo de Santa Luzia-

Sabará: a forma como a obra estava sendo feita, como foi entregue e como ficou. Só

quem vai até lá vê o horror que está aquilo. A obra já começou errada; sendo assim,

concluímos que foi dinheiro jogado fora mesmo. A quem caberia a fiscalização dessa
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obra? Ao governo federal, ao DNIT e ao próprio conjunto da sociedade. Entretanto,

esta Casa reflete essa sociedade, e não deixamos de falar. Estamos vivendo lá a

situação de um viaduto que baixou 40cm - o que representa muita coisa em uma obra

daquela envergadura. Fala-se aqui que já foi contratada uma empresa, mas até

quando teremos de falar? Ainda mais: a duplicação da estrada que liga Belo

Horizonte a João Monlevade, a Governador Valadares, não caminha. Continuamos

então com esse desafio. Pequenas coisas foram feitas, por exemplo, a sinalização

horizontal. Depois de termos falado, falado, falado, melhoraram as entradas das

pontes, que eram um horror, um absurdo, uma vergonha, um suicídio para aqueles

que trafegam ali - algo em torno de 30 mil veículos por dia. Entretanto, o grosso ainda

está por fazer. Não entendo por que não priorizar a BR-381, que é por onde passa

praticamente toda a economia do Estado de Minas Gerais. Realmente é um descaso

muito grande, muito forte, com essa BR, que já ceifou a vida de inúmeros mineiros e

brasileiros. Na semana retrasada, no quilômetro 18, houve um acidente em que

morreram um carreteiro e um motoqueiro. E assim caminha a humanidade, sem

solução. Vamos aguardando, aguardando, mas temos de continuar fazendo o nosso

papel. Este é o papel do Parlamento: a cobrança permanente daqueles que têm o

poder da execução. Deputado não faz, simplesmente falamos desta tribuna ou nos

meios que são colocados à nossa disposição. Esta é a nossa função: continuarmos

falando, reclamando, dizendo. E o Deputado João Leite levantou outra questão aqui.

Fui bancário durante 25, 30 anos e escutei falar de lucro. O que vemos hoje é a

mesma história. Quando o Bradesco e o Banco do Brasil, que tem capital da União,

começaram a ter lucros de R$10.000.000.000,00, percebemos que alguma coisa

estava errada. E vão consignando, não sei mais o quê... Muita coisa tem de ser

mudada.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Quanto à trincheira, temos de dizer

que ela está na entrada do Distrito Industrial de Santa Luzia, onde há vários galpões.

É a primeira vez que vejo uma trincheira com uma rodovia passando em sua frente.

Não é possível ver se está vindo um carro porque, ao se chegar na ponta, outro carro

já está passando em sua frente. Está tudo errado. Falamos isso na época.

Quero abordar também a situação dos bancos. Gostaria que V. Exa. assinasse um
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projeto comigo proibindo empréstimo consignado. Os bancos estão ficando cada vez

mais ricos, milionários. O tal do BMG, que patrocina o Cruzeiro, o Atlético e o

América, tem um lucro fabuloso. O que está acontecendo, principalmente com o

funcionário público? Faz empréstimo, paga juros altos, e o BMG, o Bonsucesso e

outros bancos ficam com o dinheiro.

Está na hora de esta Casa aprovar um projeto. Estou encaminhando a proposta ao

seu gabinete para que possa assiná-la, de forma a proibirmos a concessão desses

empréstimos. Minas Gerais não pode ficar bancando essa operação. Para emprestar

dinheiro a um funcionário que tem pagamento garantido, ou seja, não “dá cano”, o

banco deveria cobrar juros muito baixos, e não juros de mercado. Qualquer um,

sabendo que não corre o risco de não receber, deveria cobrar juros mais baixos dos

funcionários desta Casa, dos funcionários do Estado, dos funcionários de Prefeituras.

Os bancos estão ficando ricos, ricos e ricos, enquanto os funcionários públicos estão

ficando cada vez mais pobres. Está na hora de esta Casa ter peito, tomar providência

e não aceitar o “lobby” dos banqueiros. Quando houve a aprovação, o “lobby” correu

neste Estado. Podem ter certeza disso.

O Deputado Wander Borges - Agradeço ao Deputado Alencar e digo-lhe que assino

o projeto com a maior tranquilidade. Quanto ao empréstimo, quero apenas

acrescentar que o sujeito chega ao banco e recebe a informação de que serão

cobrados 5% de juros ao mês. Retirando as taxas, o cidadão faz a seguinte conta: 5

vezes 12 totaliza 60% ao ano. Mas não é assim. A conta é: divide-se 5 por 100,

soma-se 1, abre-se parênteses e eleva-se a 12, porque os juros são capitalizados.

Consequentemente, não são 60%, e sim 90%. É a aberração das aberrações.

Pior que isso, Deputado Alencar, algumas municipalidades fizeram vários convênios

não somente com bancos, mas com outras empresas de crédito. O cidadão fica

tomando empréstimo, não obedece à cota de 30% do salário e, consequentemente,

passa a não ter outro caminho, principalmente os aposentados, que não têm seus

salários reajustados devidamente pelo governo. O salário mínimo sobe 10%, 12%, e

o aposentado recebe aumento de acordo com a inflação, o que cria um

descompasso. Quem se aposentou há 15 anos e recebia cinco salários mínimos

recebe hoje até dois salários. Essa situação tem de ser debatida diariamente pelo
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conjunto da sociedade.

Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade e dizer que estaremos aqui

trazendo novos dados, especialmente sobre essa questão dos bancos. Acho que isso

precisa ser reavaliado. Há ainda um detalhe ao ler o balanço dos bancos: quando se

vai colocar o passivo, há uma nomenclatura chamada Créditos de Liquidação

Duvidosa, provisão para indenização trabalhista. Ali vai-se camuflando e retirando

aquilo que poderia ser colocado à parte, a tributação. São coisas que precisamos

trabalhar, discutir, para tentar melhorar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

nesta tarde de quarta-feira que antecede a inauguração da propalada Cidade

Administrativa, quero dizer que levantei questões quando aqui foram apresentados os

projetos dessa obra em uma audiência pública, naquela época patrocinada pela

Codemig. Entretanto, quando nos mostraram o projeto, ele já estava contratado e a

obra, sendo iniciada. Fiz um alerta ao pessoal do governo, porque ele estava

centralizando suas ações administrativas em local que contava apenas com um

acesso. O governo ficará - eu dizia que ficaria, mas ficará - na mão dos funcionários

públicos do Estado de Minas Gerais. Todos sabemos que hoje os sindicatos de

representação dos funcionários públicos estão debaixo da asa do governo; os

funcionários públicos hoje não têm representação. Mas uma hora terão, e aí será o

momento em que eles reivindicarão aquilo com que eles tanto sonham, que é

melhora de salário e de condições de trabalho. De que forma farão isso? Fecharão o

acesso à Cidade Administrativa, com a maior facilidade.

Eu dizia isso na época, e uma pessoa do governo disse que haviam-se preocupado

com isso, que na Cidade Administrativa haveria um batalhão da Polícia Militar. O

governo sabe do problema que ele arrumou ao construir essa Cidade Administrativa,

sabe que foi um equívoco, sabe que ela foi construída para atender aos caprichos do

Vice-Governador, que desde 1996 sonha em centralizar as ações.

Eles dizem: “Economizaremos R$85.000.000,00 por ano”. Analisemos com calma e

cautela. Eles reduziram a carga horária dos que trabalharão lá em 25%. Se for feita

uma conta rápida, é possível perceber que hoje a folha de pagamento dos
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funcionários que lá estão deve ser de, mais ou menos, R$250.000.000.00 por ano. Só

com a redução em 25% da jornada, o Estado gasta a economia que diz que terá e,

mais ou menos, R$60.000.000,00, sem contar as dificuldades do trabalhador. Tanto

haverá dificuldades que o governo agirá com cautela, com tranquilidade, ludibriando

as pessoas.

Há trabalhador do Estado que gastará duas horas para chegar ao local de trabalho.

Isso é um problema sério. Será até muito bom, porque já passamos por dois testes na

Cidade Administrativa. O primeiro foi a greve dos operários, que fecharam a rodovia.

Nenhum órgão da imprensa, a não ser o jornal “O Tempo”, que publicou matéria

pequena, noticiou que ali começava o problema. Depois houve as greves dos

coletivos, que também trouxe um transtorno para aqueles mil trabalhadores que para

lá foram deslocados. Outra vez ninguém falou nada; não pode falar. Amanhã teremos

o grande teste. A inauguração, parece-me, será uma grande festa, com autoridades

do Brasil inteiro, Governadores e pessoas importantes. Espero que tudo funcione

normalmente por lá, espero até que eu esteja errado, porque a obra está pronta, uma

obra de mais de R$2.000.000.000,00.

No serviço público ou no governo, quando se reivindica uma obra ou uma melhoria

salarial, a primeira coisa que se diz é que não há dinheiro. Não há dinheiro porque

não querem fazer, porque a Cidade Administrativa não vai trazer nenhum benefício

para o povo mineiro nem para o trabalhador. Ela trouxe benefício para uma meia

dúzia de pessoas que idealizaram aquilo apenas de uma forma pessoal. Mas está

pronta e terá de funcionar, e espero que funcione razoavelmente bem, o que não

acredito que ocorrerá. Não posso aceitar que um sindicato representativo dos

funcionários públicos continue adormecido, sem poder reivindicar nada ao governo do

Estado.

Amanhã comemoraremos o centenário de Tancredo Neves, e outra coisa que me

incomoda é a propaganda do governo, dizendo que o primeiro compromisso de Minas

é com a liberdade. Liberdade que não existe em Minas Gerais, onde a imprensa está

amordaçada. Liberdade onde a imprensa é muito mais controlada que na época da

ditadura. Refiro-me tanto à mordaça quanto à censura impostas aos órgãos de

imprensa do nosso Estado. Acontecem manifestações de funcionários, movimentos a
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respeito de alguma coisa errada que às vezes nem tem algo a ver com o governo,

mas, devido ao medo de respingar na administração, os órgãos de imprensa da

Capital e do interior são monitorados e impedidos de divulgar e noticiar.

Essa liberdade que se canta hoje em Minas Gerais, na fala do nosso saudoso

Tancredo Neves, não é verdadeira. Minas Gerais não respira liberdade, mas sim uma

ditadura muito mais violenta, pois é a ditadura econômica e financeira que esse

governo implantou em nosso Estado. É essa a fala que deixo aqui, já que amanhã,

dia 4 de março, vamos comemorar o centenário de nascimento de Tancredo Neves.

Fico pensando que o Tancredo deve estar virando cambalhotas em seu túmulo ou

onde estiver, quando o governo canta e decanta que Minas respira liberdade. Minas

não tem liberdade. As professoras, quando vão tomar café nas escolas, são proibidas

pela Diretora, por ordem superior, de conversar sobre política, principalmente sobre a

política estadual. Essa é a liberdade que vivemos, que tanto é decantada nos jornais

e em toda a imprensa. Que liberdade é essa?

Quarta-feira, houve um movimento da polícia aqui, na porta da Assembleia. Qual

jornal ou TV o noticiou? Às vezes eu questionava que me assusta ter o receio de

essa censura e mordaça chegarem à TV Assembleia. Espero que isso não aconteça.

Por isso utilizamos, para fazer o desabafo e as denúncias, o horário livre, porque

estamos ao vivo e muitos estão nos ouvindo.

O que me incomoda e me deixa triste é que vim do MDB e lutamos com Tancredo

Neves pela liberdade que não existe hoje em Minas Gerais. Já mexi com jornais na

época em que, antes de o jornal ficar pronto, a polícia estava lá, apreendendo o que

havíamos feito. Às vezes nem falávamos nada a respeito do governo, só queríamos

noticiar alguma coisa, mas a imprensa era vigiada. E muito mais que hoje. Porém,

hoje não se consegue divulgar nada contra o governo, e naquela época

ludibriávamos, mudávamos a forma ou o local de fazer os jornais e conseguíamos

distribuir pelo menos uma parte. Hoje nem isso.

Minas não pode ter, amanhã, maculada a imagem de Tancredo Neves, no Palácio

da Liberdade, quando tomou posse como Governador e proferiu a frase que marcou

todos nós, mineiros: “O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade!”.

Hoje o governo, comandado por seu neto, faz justamente o contrário: o que menos
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temos em Minas Gerais é a liberdade, é o direito do povo de reclamar ou de dizer

qualquer coisa, como é de sua vontade. Fica aqui o nosso desabafo por ocasião das

comemorações do centenário de Tancredo Neves, quando vemos todo o mundo

babando, naquele puxa-saquismo excessivo em cima do Governador. Nessa hora,

não poderia deixar de marcar o meu posicionamento, porque nós, que viemos de

movimentos revolucionários e lutamos pela liberdade, principalmente pela liberdade

de imprensa, estamos vendo hoje tudo isso ser jogado por água abaixo, sem que

ninguém se manifeste - a própria imprensa não fala nada -; não sei por qual ou quais

motivos aceita, calada. Espero que meus prognósticos sobre a Cidade Administrativa

não se realizem, mas infelizmente o governo arranjou um grande problema para o

povo mineiro e não lhe trouxe nenhum benefício, assim como não trouxe nenhum

benefício para o funcionário público com aquela obra faraônica feita só para que se

diga que é uma obra de Oscar Niemeyer.

Encerrando meu pronunciamento, Sr. Presidente, reitero que amanhã, dia 4 de

março, data do centenário de nascimento de Tancredo Neves, Minas Gerais não

poderia estar comemorando a liberdade tão decantada hoje na imprensa.

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 Projeto de Lei nº 4.237/2010, do Deputado Délio Malheiros, ao Projeto

de Lei nº 4.159/2010, do Deputado Carlos Gomes, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 3 de março 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
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.539 a 5.542/2010,

da Comissão de Direitos Humanos, e 5.543/2010, 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 pela Comissão de Administração Pública - aprovação, na 4ª Reunião

Ordinária, em 2/3/2010, do Projeto de Lei nº 3.755/2009, do Deputado Gil Pereira, e

dos Requerimentos nºs 5.464/2010, do Deputado Ademir Lucas, e 5.474 a

5.477/2010, do Deputado Wander Borges; e pelo Deputado Agostinho Patrús Filho -

informando a alteração da grafia de seu nome parlamentar de Agostinho Patrús Filho

(com acento) para Agostinho Patrus Filho (sem acento) (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Leonardo

Moreira, solicitando a retirada de tramitação do Requerimento nº 5.374/2010

(Arquive-se o requerimento.), e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do

Regimento Interno, requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, solicitando seja

o Projeto de Lei nº 3.501/2009 encaminhado à comissão seguinte a que foi

distribuído, uma vez que a Comissão de Assuntos Municipais perdeu prazo para

emitir seu parecer.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

sejam encaminhados ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

cópia das notas taquigráficas da 48ª Reunião Extraordinária dessa Comissão,

realizada em 16/12/2009, a fim de obter esclarecimentos sobre a situação das

Ocupações Camilo Torres e Dandara, em Belo Horizonte, sobretudo em relação ao

atendimento pela Prefeitura Municipal às demandas sociais desses acampamentos

nas áreas de saúde e educação; e pedido de informações sobre as denúncias de que

a ausência formal de endereço de famílias de baixa renda é fator impeditivo de

acesso delas aos programas sociais da Prefeitura de Belo Horizonte. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam encaminhados

ao Diretor dos Correios cópia das notas taquigráficas da 48ª Reunião Extraordinária

dessa Comissão, realizada em 16/12/2009, a fim de obter esclarecimentos sobre a

situação das Ocupações Camilo Torres e Dandara, em Belo Horizonte, sobretudo em

relação ao atendimento pela Prefeitura Municipal às demandas sociais desses

acampamentos nas áreas de saúde e educação; e pedido de informações sobre as

denúncias apresentadas pelos moradores das referidas ocupações de que as

correspondências não estariam sendo entregues nesses locais. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam encaminhados

ao Conselho Regional de Serviço Social cópia das notas taquigráficas da 48ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão, realizada em 16/12/2009, a fim de obter

esclarecimentos sobre a situação das Ocupações Camilo Torres e Dandara, em Belo

Horizonte, sobretudo em relação ao atendimento pela Prefeitura Municipal às

demandas sociais desses acampamentos nas áreas de saúde e educação; e pedido

de providências em relação às denúncias de que os assistentes sociais que atuam

nessas comunidades não estão cadastrando as famílias em programas sociais do

governo, solicitando ainda a identificação e responsabilização desses assistentes

sociais. 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 Luiz Humberto Carneiro, 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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Caríssimo Presidente, Deputado José Henrique,

Srs. Deputados, amigos da galeria e da TV Assembleia, e todos que nos

acompanham às tardes, no Plenário desta Casa, obrigado. Digo a V. Exa. e a todos

que nos acompanham que Minas, berço da tradição daqueles que construíram a

história deste país, sim, respira a liberdade; a liberdade de Mílton Nascimento, de
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Benedito Valadares, de Juscelino Kubitschek, de Tancredo Neves, e de tantos outros

que outrora deixaram e deixam sua marca para o desenvolvimento do Estado e do

País. Respiramos a liberdade, pois ela está estampada nos rostos dos mineiros. A

liberdade simboliza os caminhos e a trajetória desse povo bravo e trabalhador, que

ama o chão das Gerais. É dessa Gerais que tenho a honra de ser, e a ela de

pertencer e de representar a sua gente. Das Minas que são tantas na sala de

Guimarães Rosa; que nos encantam e que nos dão vida; das Minas das crianças, dos

jovens e dos adultos. É desta Minas que quero falar nesta tarde; desta Minas de

Tancredo Neves, nosso Presidente, Deputado Estadual e Federal, Primeiro-Ministro e

Senador; daquele que, com certeza, conseguiu conciliar as camadas mais profundas

do nosso povo querido das Minas Gerais.

Querida Minas Gerais, amanhã se completa o centenário daquele que amou este

chão como amamos; que conciliou os legítimos propósitos e divergências da vida

política do nosso país. Como grande estadista, por meio das Diretas Já, conseguiu, a

exemplo de Ulysses Guimarães, fazer com que o ato da cidadania, garantindo a ética

e principalmente o espírito democrático, prevalecesse com as razões maiores. Quero

homenageá-lo, Presidente Tancredo Neves, esteja onde estiver. Tenho a honra de

ser o autor do projeto que garante a Medalha Tancredo Neves a todas as

personalidades ilustres, àqueles que fizeram e fazem a história, que lutam por Minas,

como Tancredo tanto fez.

Quero também nos remeter a reflexão muito importante, para dizer da alegria maior

de amanhã Minas Gerais receber tantas e tantas delegações, respirando liberdade,

amor, sentimento de mineiridade, abrigando dezenas e dezenas de Prefeitos dos

nossos Municípios, Governadores, delegações estrangeiras e do governo federal,

autoridades constituídas dos Poderes, para conosco descerrarem a história mais

bonita da administração ímpar do grande estadista Aécio Neves. Acima de tudo, isso

nos remete a reflexão mais profunda. Estamos certamente com nossos corações

felizes em ter Governador líder por natureza, vocacionado pelo seu centenário avô,

fazendo deste Estado lugar melhor para se viver. É um dos Governadores de melhor

avaliação deste país. Orgulha-me muito ter Governador à altura de Aécio Neves e, ao

seu lado, a grande inteligência do cientista político, homem conhecedor das Minas
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Gerais, nosso Prof. Anastasia, que certamente se identificou como parceiro certo, nas

horas certas e incertas, para o desenvolvimento de nosso Estado.

Como é bom falar de Minas! Garantiremos a liberdade em que vivemos, a liberdade

da imprensa, a liberdade da expressão de cada mineiro, pelos seus legítimos valores

depositados nos 853 Municípios, na sua história e na sua gente. Quero dar as boas-

vindas a todos os Prefeitos do nosso Estado, que trarão amanhã o símbolo maior do

seu Município, a bandeira, para participar desta festa, no momento em que se

inaugura o novo cenário do desenvolvimento de Minas para o Brasil.

Senhores e senhoras, essa obra merece respeito porque vem assinada por um dos

maiores arquitetos do mundo, o mais centenário que temos, a inteligência de Oscar

Niemeyer, a cuja pessoa tive a honra de entregar o título de Cidadão Honorário de

Minas Gerais, por tudo o que fez desde a Igreja da Pampulha. Agora ele assina o

novo palco do desenvolvimento do Estado: nossa Cidade Administrativa.

Nós, que conhecemos a funcionalidade e a importância desse Centro

Administrativo, não temos como nos calar. Hoje sabemos da grande responsabilidade

do seu autor, coadjuvado pelo Vice-Governador, por todos que ajudaram, como

ouvimos neste Plenário. São muitos e muitos Deputados que participaram desde o

primeiro momento das tratativas para instalação da Cidade Administrativa. Esse será

um momento especial da história do Brasil e do mundo, tenho certeza disso. Não

podemos negar isso; é uma realidade, pois abrem-se as portas para garantir

efetivamente o desenvolvimento de Minas e a autonomia dos nossos servidores e da

população que busca o serviço público, uma vez que estarão centralizadas todas as

sedes de secretarias, a estrutura e o palácio do governo, para que tenhamos uma

gestão tão boa quanto tem sido até aqui.

Aqui se respira liberdade, sim; a liberdade de mulheres e homens mineiros que

amam este Estado. Vejo de um lado o pavilhão nacional e do outro a expressão

“Libertas quae sera tamen”. Tenho certeza de que esse é o símbolo maior das Minas,

demonstrando a autenticidade do trabalho operoso dos que fazem e fizeram a história

de Minas Gerais. Não podemos negar, Governador Aécio Neves, a sua visão

extraordinária como grande estadista, deixando, com isso, a sua marca como grande

líder e, quem sabe, nos remetendo à direção dos destinos deste país. Esse é o
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mineiro que queremos na condução dos destinos desta Federação, que clama por

esse Governador competente, sério, que soube fazer política durante a sua

caminhada vitoriosa.

Foi solicitado deste Plenário e desta tribuna, Sr. Presidente, pelos Deputados

Antônio Júlio e Anderson Adauto, que se encaminhasse o nome do então Deputado

Aécio Neves para presidir a Câmara Federal. Olhando os retrovisores da história,

lembro-me, como se estivesse naquela época, de que foi aqui que se desejava para o

Deputado Aécio Neves uma caminhada vitoriosa para assumir a Presidência da

Câmara federal. Isso aconteceu, e ele conseguiu instalar nos primeiros meses a

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Federal, seguido por esta

Assembleia e pelas Assembleias dos demais Estados. Tive a honra de ser o primeiro

Presidente dessa Comissão nesta Assembleia. Essa é a vida de um grande estadista

que seguiu os passos de seu centenário avô, que é orgulho de Minas e do Brasil.

Continuaremos a respirar a liberdade; a liberdade daqueles que amam, trabalham e

prosperam. O nosso Estado é privilegiado.

Aqui, seus 20 milhões de habitantes respiram o trabalho, a harmonia, a paz, a

alegria, o samba. Minas é tudo isso, pois tem, com certeza, em seu bojo, homens

comprometidos em dar sustentabilidade e governabilidade a todo o Estado.

Por essas razões, caríssimo Presidente, quero deixar registrada nos anais da Casa,

com muita satisfação, neste momento em que a Câmara Federal, nesta manhã,

reservou seu Plenário para a comemoração do centenário do nosso Presidente

Tancredo Neves, uma homenagem àquele que, com certeza, gravou seu nome, sua

inteligência e sua vida extraordinária, deixando o legado da ética e da moralidade não

apenas para seu neto, o grande Governador e futuro Presidente, mas também para

todos nós, mineiros. Respiramos a liberdade, sim, e vamos continuar com ela, pois

ela é legitimamente de nosso povo, de nossa gente. Amamos este chão sagrado de

Nossa Senhora da Piedade. Neste Parlamento discutimos as ações maiores e

fazemos as reflexões partidárias, mas todos têm liberdade. Minas é isto. Ela abre as

portas de seu Parlamento, de sua Casa maior, para termos sempre dias melhores e

para garantirmos a sobrevivência feliz do povo mineiro.

Com estas palavras, saúdo o nosso eminente Governador Aécio Neves e o nosso
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Vice-Governador por seu ato, amanhã, de entregar a Minas e ao Brasil a Cidade

Administrativa. Rendo as minhas homenagens saudosas a esse grande estadista,

Tancredo Neves, que deixou história, um grande legado e, com certeza, muita

saudade em todos os que tiveram o prazer e a honra de conviver com ele. Àqueles

que não conviveram, ele deixou parte de sua história em todos os livros de nossa

Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la à Deputada Maria Tereza Lara. A Presidência defere o requerimento e fixa

à oradora o prazo de 15 minutos. Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos ao Deputado José

Henrique, que preside esta sessão; aos Deputados e Deputadas; de modo especial e

carinhoso, às lideranças que aqui estão e realmente lutam em defesa da promoção

da igualdade racial. Gostaria de mencionar nominalmente a Graça Saboia, da

Coordenadoria de Assuntos da Comunidade Negra da Prefeitura de Belo Horizonte e

do Fórum Intergovernamental, do governo federal; Edson da Silva, da Secretaria

Municipal de Educação de Belo Horizonte e do Núcleo de Relações Etnorraciais e de

Gênero; Rosalane Andrea, Vice-Presidente da Fundação Centro de Referência da

Cultura Negra, juntamente com a Rita Amorim; Ofélia Hilário, companheira da nossa

cidade, e Flávia Martins, da Coordenadoria de Igualdade Racial da Prefeitura de

Betim; e Wanderleia, da ONG Ebonoriabe, de Betim.

Está aqui também o Paulo Henrique, nosso amigo, jovem, do grupo Razia de Betim;

Zulu, músico, companheiro, artista da igualdade racial. Entrou em contato conosco

também a Mônica Aguiar, do Fórum de Mulheres Negras de Minas Gerais. Se houver

mais alguma liderança presente, sinta-se cumprimentada. Gostaria de cumprimentar

também todos os que nos veem pela TV Assembleia.

Íamos falar sobre outro assunto, mas, por conta de uma interlocução, de uma

solicitação de todas essas lideranças aqui, que trabalham pela igualdade racial,

mudamos o tema e priorizamos o debate sobre um assunto extremamente

importante, que é a prioridade do nosso governo federal: a promoção da igualdade

racial.
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Como Coordenadora da Frente Estadual de Promoção da Igualdade Racial desta

Casa, lembro que em Brasília, a partir de hoje, no Supremo Tribunal Federal, está

sendo realizada uma audiência pública sobre política e ação afirmativa para reserva

de vagas no ensino superior. Até sexta-feira, será debatida a política de reserva de

vagas em universidades públicas com base em critérios raciais, as chamadas cotas.

Agora, pasmem. A audiência está sendo realizada em função de uma

representação que pede a declaração de inconstitucionalidade das cotas raciais no

ensino superior, encaminhada ao STF pelo Democratas - DEM. A ação questiona o

sistema instituído pelas universidades públicas, especificamente pela Universidade de

Brasília - UnB. Temos seis Deputados Estaduais do DEM aqui. Realmente gostaria

de também com eles comentar esse assunto. Quero convocar esses Deputados para

que possam contrapor-se a essa postura do DEM em nível nacional. É inconcebível

essa situação. Veremos por que motivos.

Durante três dias, o assunto será discutido por 38 expositores, entre especialistas

no tema, representantes de associações, fundações, movimentos sociais e entidades

envolvidas com a questão das cotas. A Advocacia-Geral da União e o Ministério

Público Federal são favoráveis às ações afirmativas realizadas pelo sistema de cotas.

Já deram parecer favorável por escrito a favor das cotas.

Historicamente, as ações afirmativas remontam aos movimentos

antissegregacionistas, na década de 60, nos Estados Unidos da América, quando a

população começou a reagir contra discriminações raciais, numa tentativa de

reivindicar melhoria de condições para a população negra. A ideia da ação afirmativa

é exigir do Estado uma posição ativa com o objetivo de efetivar essas melhorias para

negros e negras.

Mais que o homem negro, a mulher negra sofre maior discriminação, por ser negra

e por ser mulher. É importante comentar isso, principalmente por estarmos às

vésperas do Dia Internacional da Mulher. As cotas afirmativas visam democratizar o

acesso a bens fundamentais, tais como educação e emprego, às minorias e a todos

os espaços de poder.

A identidade nacional brasileira foi construída sob o mito da democracia racial, ou

seja, a crença de que somos uma nação em que todas as raças vivem em harmonia,
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sem conflitos ou segregações, como se no Brasil não existisse discriminação. Esse

tipo de concepção deixa, muitas vezes, o País com o sentimento de que qualquer

ação afirmativa defendendo as cotas não tem sentido, como se não houvesse aqui,

no Brasil, discriminação.

Lembro-me bem de quando era criança e, infelizmente, vivi, muito de perto, essa

discriminação. Na cidade onde eu morava, havia um clube só dos negros e outro só

dos brancos. Os brancos andavam no centro da cidade e os negros na periferia dela,

só para vocês terem ideia. Vejam que não faz tanto tempo assim, pois são mais ou

menos 40 anos. Historicamente é um tempo muito curto para termos vivido essa

situação. Felizmente, hoje a situação mudou. Em respeito a minha cidade, tenho de

dizer que essa realidade mudou e não temos mais essa discriminação tão acirrada,

mas ela ainda existe de forma velada.

Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos e na África do Sul, que tiveram

um “racismo oficial”, a segregação racial nunca foi legalmente adotada pelo Brasil.

Oficialmente não, mas o foi na prática. Esta é uma das razões que fazem com que as

reivindicações de movimentos sociais, entre elas a adoção de políticas públicas

específicas para afrodescendentes, pareçam absurdas para grande parte da

população brasileira, que dizem que no Brasil não existe racismo, o que não é

verdade. No Brasil, mais de 95% dos negros não conseguem entrar na universidade

pública. Se temos população com mais de 50% de negros e pardos, esta deveria ser

a mesma proporção de alunos, caso a seleção fosse realmente justa. O racismo no

Brasil existe e não é velado; pelo contrário, é bastante aparente. Basta ver os lugares

no mercado de trabalho ocupados pelos negros e pelos brancos; o salário dos negros

e o dos brancos; a escolaridade dos negros e a dos brancos; a presença dos negros

nos espaços de poder político, como, por exemplo, nas Câmaras Municipais, nas

Assembleias e na Câmara dos Deputados.

Após 10 anos do início do debate sobre ações afirmativas e sobre o mecanismo das

cotas, vários argumentos têm-se apresentado contra a iniciativa. Um deles seria a

advertência de que as cotas exacerbariam a questão racial. Os que são contra as

cotas falam que elas significariam instituir guerra de raça entre brancos e negros.

Ora, de nenhuma forma isso existe no Brasil. Nesse período vimos que não existe
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contraposição oficial nem guerra. Mas, infelizmente, há aqueles e aquelas que não

querem enxergar que precisamos de nação onde haja igualdade racial, ou seja,

direitos para todas as raças. Além disso, é importante reconhecer que,

historicamente, temos dívida neste país com os negros e as negras. Hoje cerca de

sessenta universidades públicas adotaram o sistema de acesso orientado por cotas.

Nos últimos cinco anos, mais de 10 mil alunos foram beneficiados pela iniciativa.

Quer dizer, se não fossem as cotas, realmente a maioria desses alunos estaria fora

das universidades. Além das cotas raciais, há também cotas sociais, e

lamentavelmente percebi que há Reitores de universidades federais que são contra

as cotas e que garantem 50% das vagas para escolas públicas. De nenhuma forma

podemos ficar cegos ao fato de que antes as universidades federais eram ocupadas

por mais de 90% de jovens de famílias de classe média. Aqueles que são de famílias

de trabalhadores e trabalhadoras não tinham o mesmo acesso a cursinhos caros e

por essa razão não conseguiam entrar nas universidades federais. Felizmente, isso

está sendo revertido agora com as cotas sociais e raciais.

Vejam bem: Michelle Obama é hoje a primeira-dama dos Estados Unidos. Nesse

sentido esse país demonstrou grande avanço. Não é possível que no Brasil também

não enxerguemos a necessidade das cotas. Michelle Obama foi aluna beneficiada

pelas ações afirmativas. Ela relata os olhares atravessados que recebeu ao entrar na

universidade e tratou do assunto em seu trabalho de conclusão de curso. Estamos

trabalhando para mudar esse quadro. O governo federal tem investido em ações de

promoção da igualdade racial. Criou a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade

Racial - Seppir - e convocou duas Conferências Nacionais de Promoção da Igualdade

Racial. Tivemos duas Conferências Nacionais, que foram realizadas em Minas

Gerais. As Conferências Nacionais, em suas etapas estaduais e municipais,

especificaram, defenderam e referendaram as cotas raciais. É a população que quer

essas cotas.

Lembro que, na liderança de Betim, Ofélia está convocando toda a população para

fazer esse debate de maneira tão eficiente como Graça faz em Belo Horizonte.

Infelizmente se criou associação, no Norte do Brasil, de mulatos e caboclos indígenas

para contrapor-se a essas cotas, como se os negros e as negras não as quisessem, o
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que não é verdade, tanto que as Conferências Nacionais as referendaram.

Também vamos analisar a identidade, as ações do governo federal e as

conferências estadual, municipal e nacional e lembrar a importância do Fórum

Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, que, em nível nacional, é

coordenado pela nossa querida Cacá, ex-Prefeita de Araçuaí, uma das primeiras

mulheres negras que foi Prefeita neste Estado, e também pela Graça Saboia, que

hoje está conosco nesta Casa.

O Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial - Planapir - também tem

indicado ao Estado as metas para superar as desigualdades sociais existentes no

Brasil, por meio de adoção de ações afirmativas associadas às políticas universais. O

governo federal ainda está garantindo às comunidades remanescentes de quilombos

o acesso à terra, à saúde e à prioridade nos projetos sociais para os quilombolas. A

terra é garantida em razão de um direito realmente histórico.

A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial na Câmara dos Deputados foi um

grande avanço para a promoção da igualdade racial. Por meio dele, o Estado ficou

obrigado a agir em relação às desigualdades existentes no País. Agora, o projeto

segue para aprovação no Senado Federal.

Em Minas, queremos registrar o trabalho da Frente de Promoção da Igualdade

Racial nesta Casa - estamos na coordenação, mas existem vários Deputados e

Deputadas que também têm contribuído com essa Frente, como é o caso dos

Deputados Padre João, Almir Paraca e Carlin Moura, bem como de Deputados de

outros partidos, como o Deputado João Leite e a Deputada Gláucia Brandão, que têm

contribuído bastante para o debate em defesa da promoção da igualdade racial.

Encerrando, neste ano, mais precisamente neste mês, celebra-se o Dia

Internacional da Mulher. No dia 11, a bancada feminina desta Casa, numa reunião

especial, discutirá o papel e os direitos da mulher, sobretudo os da mulher negra.

Cada Deputada indicou uma mulher para representar a mulher mineira, e nós

indicamos uma Vereadora negra, da cidade de Mariana, a Vereadora Hilda, que é a

primeira militante da igualdade racial eleita Vereadora neste Estado. Assim,

poderemos abordar a questão do negro e principalmente da negra.

Gostaria de parabenizar todos vocês, os movimentos que representam e os órgãos
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públicos, que estão atentos e que reivindicaram de nós este pronunciamento, a fim de

podermos realizar esse debate em todo o Estado e convocar os 77 Deputados desta

Casa, entre eles as cinco mulheres e os Deputados homens, com o objetivo de somar

forças ao movimento de promoção da igualdade racial no Estado de Minas Gerais.

Por fim, digo ao nosso Brasil que, em Minas Gerais, não aceitamos que haja

discriminação racial. Estamos fazendo essa convocação e acreditamos que esta

Casa se manifestará de uma maneira oficial, não aceitando essa postura equivocada

em nível nacional, que, infelizmente, o DEM teve ao arguir a inconstitucionalidade das

cotas raciais. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - 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, pessoas que

nos acompanham na Casa do povo mineiro, telespectadores da TV Assembleia,

inicialmente, quero cumprimentar e agradecer a presença entre nós, que muito nos

alegra, do ex-Prefeito Ivonei, querido em todo o Norte de Minas e não só em

Janaúba. Para nossa alegria, ele é do Centro-Oeste, natural da nossa querida

Iguatama, e hoje é uma liderança respeitada pela sua história muito séria e

competente como homem público e empresário.

O nosso querido Ivonei se faz acompanhar de um grupo de lideranças de

Vereadores, do Presidente da Câmara de Iguatama, do prezado amigo Hélio do

Lázaro e dos Vereadores Tonzinho Moura, grande parceiro, Gegê, Tadeu e Enias

Faria. Quero, na pessoa desses Vereadores de Iguatama, registrar, Sr. Presidente, os

nossos cumprimentos à luta dos Vereadores em toda a Minas Gerais e em todo o

Brasil. Fui Vereador, e sabemos como é importante o papel do Vereador.

Há poucos minutos, eu estava reunido no meu gabinete com o Presidente da

Câmara de Itapecerica, Gilberto Marcolino, que também está aqui na Assembleia, e

com o Zé Mariano e o Dinho, que vieram fazer uma visita e trazer algumas

reivindicações do Município de Itapecerica. Essa relação deve-se dar sempre sem
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barreiras partidárias, em prol da população. Esse é o espírito que nos une, que nos

impele a trabalhar para as comunidades. Quem está no interior precisa de

representação, e a primeira é o Vereador, que está ali bem perto. Quero

cumprimentá-los, vocês que são quase nossos conterrâneos, Iguatama e Divinópolis,

que estão próximos e com quem temos uma convivência fraterna. Portanto, é uma

alegria tê-los aqui hoje.

Sr. Presidente, nesta tarde quero manifestar, como mineiro e como brasileiro, o

nosso orgulho e a nossa alegria de viver este momento histórico em que Minas

Gerais dá um passo decisivo, e não só na modernização administrativa, algo que não

se discute mais, porque o governo Aécio Neves hoje é reconhecido no Brasil inteiro e

fora do Brasil como um governo que avançou e melhorou a qualidade de vida do povo

mineiro pela competência na gestão pública. Isso é uma mudança, uma virada de

página. Normalmente se discutiam os governos apenas sob o enfoque político, como,

por exemplo: “Esse governo é desse partido ou daquele partido”. Mas, agora, abre-se

nova perspectiva. A população começa a fazer a reflexão de que é preciso ter o

governante competência e resultado.

Dentro dessa linha de trabalho, temos o coroamento desses dois mandatos do

Governador Aécio Neves, que se despede da condição de Governador de todos os

mineiros, afastando-se para servir a Minas e ao Brasil em uma missão maior, com

certeza. E faz isso inaugurando a Cidade Administrativa Tancredo Neves, obviamente

fazendo uma justa homenagem a esse que é referência para todos nós, para todos os

brasileiros, da luta pela liberdade, pela democracia, da capacidade de construir o

entendimento, coisa que o Governador aprendeu, assimilou desde jovem.

Ao fazer essa homenagem, o Governador, de certa forma, homenageia a

democracia, a gestão pública, com a inauguração não apenas de um monumento, de

alguns prédios, mas como um modelo de gestão pública racionalizado pela eficiência

e pelo resultado positivo para a população. Um modelo em que há o cuidado com o

servidor, oferecendo-lhe ambiente e condições adequadas de trabalho. Isso não foi

esquecido em nenhum momento.

Nesse modelo a questão ambiental, desde o primeiro momento, ao se projetar a

obra, foi considerada. Obviamente isso é um marco histórico, porque há a perspectiva
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de termos não apenas economia, mas também a eficiência na gestão pública.

É claro que mudanças pressupõem, em um primeiro momento, questionamentos e

às vezes desconforto, por ser necessário adaptar-se a uma nova realidade. Mas,

mais do que isso, no campo político, despertam a possibilidade, às vezes, de ataques

infundados. Uma das coisas que andaram falando foi que seria uma obra cara. Essa

é uma obra que se paga pela eficiência. E, mais do que isso, uma obra feita com o

fruto da competência do governo Aécio Neves, porque não teve nenhum centavo de

dívida. Ela foi feita com recursos próprios, mas sem tirar dinheiro da saúde ou da

educação, porque foi toda feita com aquilo que a Codemig conseguiu ter de sobras,

de resultado positivo.

A Codemig nem existia antes do governo Aécio Neves. Tínhamos várias empresas

públicas, entre elas a que antecedeu a Codemig - a Comig -, que, unindo-se com a

Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI - e outras, deu origem a

uma empresa eficiente, moderna, ágil e enxuta, com resultado positivo, cujo lucro foi

aplicado em desenvolvimento para Minas Gerais. Então 100% do dinheiro veio da

eficiência gerada pelo governo Aécio Neves, que bem administrou o patrimônio dos

mineiros, como as minas de Araxá e outras áreas produtivas que antes eram mais um

cabide de empregos. Então este é marco histórico: gestão pública eficiente e

competente; dinheiro público aplicado em benefício do povo, mudando para melhor a

história. Mesmo assim a mudança, como eu dizia, ainda em primeiro momento, pode

despertar alguma crítica infundada, como esta: “Será que o dinheiro gasto poderia ser

aplicado em outra coisa?”. Não, pois é fruto de investimentos do Estado, e não de

orçamento, que poderia estar na saúde ou na educação. Mais do que isso, a

economia com aluguéis e com uma série de custos indiretos - várias sedes

administrativas, várias secretarias instaladas em vários lugares acabam

representando custo alto - gerará algo em torno de R$80.000.000,00 por ano, o que

pagará aquele investimento com lucro para o povo.

Recordamo-nos ainda de outro grande mineiro que também foi muito criticado, e a

história tratou de fazer justiça. Hoje alguém pode até achar graça, mas será que,

naquela época, alguém criticou Juscelino Kubitschek quando decidiu construir

Brasília? Basta reler os jornais da época. Alguém não, quase todos. Juscelino era
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visto como visionário, como homem de visões quase alucinantes. Na verdade era

homem de visão um pouco adiante do seu tempo, capaz de enxergar a grande nação

que é o Brasil e de contribuir para que este país de fato se tornasse o que é hoje.

Alguns ficam vangloriando-se de que tudo que há no Brasil é fruto de algo que foi

feito hoje ou ontem, como se alguém tivesse chegado aqui e feito um passe de

mágica para transformar este país em uma grande nação. Não, isso vem sendo

construído ao longo de muitos e muitos anos por todos os brasileiros, entre eles

figuras especiais, como Juscelino Kubitschek. Hoje estamos alegres de ter

novamente um mineiro como referência para o Brasil. Ao inaugurar o Centro

Administrativo, o Governador Aécio Neves faz uma história boa, positiva. Isso se dá

também em um momento no qual o País inteiro passa a refletir sobre seu futuro, o

que é muito oportuno que ocorra. Mais do que havia no passado, hoje as eleições

despertam debates que às vezes são considerados um pouco extemporâneos,

antecipados; mas não, isso é bom e saudável. Antes a campanha muitas vezes se

restringia a três meses, e havia muitos artifícios: “shows”, camisetas, brindes, uma

verdadeira avalanche de propagandas. Felizmente caminhamos hoje para um modelo

em que a reflexão, a análise tem de preceder o processo eleitoral. Nesse momento

de reflexão e de análise, há também tensões e especulações políticas e às vezes até

o jogo daqueles que querem bancar futurologistas, antecipando, antevendo tudo.

Certo é que temos responsabilidade com o futuro, especialmente nós, do PSDB, que

compreendemos que o Brasil não é construído por um só, não é monopólio de um

grupo, mas que está, sim, construindo sua democracia com a luta de todos nós. É

preciso que essa democracia respire. É preciso que ela tenha, a cada momento,

possibilidade de evoluir. É necessário alternar o poder para termos a certeza, e não

apenas a esperança, de que podemos e vamos melhorar. Este é o grande sentido da

democracia: avançar, melhorar, estabelecer um debate crítico, mas construtivo.

Eu dizia que nós, do PSDB, com nossos aliados, compreendemos que tivemos um

papel importante para construir a estabilidade econômica no Brasil, para acabar com

a inflação, para dar credibilidade às formas de organização da nossa economia no

mundo inteiro. Essa foi uma realização do nosso partido e dos nossos aliados.

Contribuímos com ações concretas para mostrar hoje ao Brasil e ao mundo que o
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poder público pode ser eficiente, e não ser apenas lugar de empreguismo, de

grupinhos, de panelinhas, para atender a companheiros. Fizemos isso no governo de

Minas, de São Paulo e em outros governos que estão aí. Não é coisa do passado.

É bom quando fazem série de comparações entre os governos. Comparem a

eficiência do governo de Minas, liderado pelo PSDB; comparem a eficiência do

governo de São Paulo e de tantos outros em que nosso partido tem atuação séria e

responsável. Veremos que temos, sim, desafio pela frente. Algo está muito claro:

quem tem responsabilidade, como nós, tem também a consciência de que outra

mudança, não só no sentido de gerir coisas públicas... A Cidade Administrativa ilustra

muito bem a gestão eficiente e moderna. Neste momento é preciso compreendermos

que é hora de mudar a maneira de fazer política no Brasil, de forma que não esteja

focada jamais em projetos pessoais, em estrelismos, em interesses deste ou daquele

indivíduo, mas com visão de nação. É por isso que não tenho dúvida de que nós, do

PSDB, nossos aliados e parceiros compreendemos que é importante que o País

avance mais, que tenha, sim, era pós-Lula, como o Aécio tem dito, para não ficarmos

no continuísmo, não virarmos propriedade de um partido ou samba de uma nota só,

como se a democracia já não precisasse de questionamentos nem de avanços. Nós,

do PSDB, e nossos aliados temos a compreensão de que estaremos unidos. Então,

embora tenhamos as mais diversas análises...

Hoje um colega refletiu sobre o editorial do “Estado de Minas”. Faço reflexão muito

clara: é natural que surjam editoriais, comentários os mais variados, mas uma

verdade é intangível como o aço: nós, do PSDB, liderados por Aécio Neves, em

Minas; por José Serra, em São Paulo; por Tasso Jereissati, no Ceará; por Ieda, no

Rio Grande do Sul; e por tantas outras figuras que têm compromisso com o País,

estamos e estaremos unidos. Não há dúvidas sobre isso. Ultrapassamos a fase em

que se discute interesse ou projeto pessoal deste ou daquele. Haveremos de estar

unidos, e não tenho dúvidas disso, para oferecer ao País avanços como o Aécio

ofereceu em Minas e, mais que isso, para consagrar e consolidar nossa democracia,

para não correr o risco de fazer com que o Brasil passe pelo retrocesso de achar que

o País está resolvido, é de um grupo, e o resto está errado. Não é assim que a

democracia funciona, pois ela pressupõe sempre possibilidade de melhoria. Esta é a
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realidade que está posta para o Brasil. O País pode e tem de melhorar. Para isso

estaremos unidos ao lado do povo brasileiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Tiago Ulisses; Sras.

Deputadas e Srs. Deputados; telespectadores; minha presença hoje tem três

motivações. A primeira é mostrar a relevância do ato que se praticará amanhã, às 10

horas, ao se inaugurar a nossa Brasília, a Cidade Administrativa do Estado de Minas

Gerais, uma obra gigantesca, futurista, que realmente precisa ser elogiada. Lá se

concentrarão todos os órgãos do governo em um só espaço, em um só lugar,

facilitando, dessa sorte, a vida do cidadão. O governo estará em um espaço bem-

caracterizado, e nossa gente, o nosso povo, não precisará andar por toda a Belo

Horizonte procurando onde funciona a Secretaria tal, onde funcionam os órgãos tais e

tais. Se há algumas complicações em relação aos funcionários, elas também existem

em relação à própria Assembleia, porque é um pouco difícil a visita à Cidade

Administrativa. Mas, para a administração pública de qualidade, há a necessidade

dessa concentração, para que os resultados administrativos beneficiem mais

diretamente o nosso povo, a fim de que os recursos públicos sejam mais bem

aplicados e, sobretudo, para que a eficiência e a eficácia sejam a norma deste - e já é

assim - e dos próximos governos que virão.

Cumprimento o Governandor Aécio Neves por essa obra, que, nesta quinta-feira,

será entregue ao público. Lá estará um grande número de autoridades federais e

estaduais, de Prefeitos, que estão chegando para participar desse momento muito

importante para Minas Gerais.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar este espaço para levantar algumas

preocupações decorrentes das viagens que fiz nesse fim de semana à Chapada, a

Berilo - participamos do 47º aniversário dessa cidade e de Chapada do Norte -, a

Jenipapo de Minas, a Minas Novas, a Virgem da Lapa, a Coronel Murta, a Almenara,
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a Jacinto, a Salto da Divisa e a várias outras. Cumprimento os Prefeitos Marlio

Geraldo Costa, de Jenipapo de Minas; Teco, de Chapada do Norte; e José João de

Figueiró, de Francisco Badaró, onde estivemos comemorando o aniversário da

cidade. Com aquele povo verificamos as necessidades da região.

Duas coisas me foram colocadas à vista, para que eu começasse a trabalhar aqui.

Uma delas foi o compromisso firmado pelo Presidente Lula na visita que fez a

Jenipapo de Minas, onde garantiu - até disse que havia telefonado para o DNIT - os

recursos para o asfaltamento dos dois trechos que faltam da BR-367: o trecho que

liga Minas Novas a Chapada do Norte, Chapada do Norte a Berilo, e Berilo a Virgem

da Lapa, num total de 60km; e o trecho que liga Almenara a Jacinto e Jacinto a Salto

da Divisa, uma distância de 100km. São dois trechos importantes da BR-367 que

facilitarão o tráfego do Centro-Oeste brasileiro para o litoral, claro, beneficiando vários

Municípios.

Mas minha observação seguinte é que há uma preocupação das pessoas um pouco

mais conscientes em relação ao que ocorrerá daqui para a frente com a barragem de

Setúbal. Essa preocupação também é minha porque ajudei muito, à época, a

começar as obras, que em 1991, de forma irresponsável, a Cemig paralisou.

Denunciamos isso em toda a imprensa mineira. Na época, eu era Deputado Federal e

Presidente da CPI da Fome, a qual levamos até lá justamente porque aquela

barragem, se não fosse construída, estaria sentenciando à miséria e à fome milhares

de pessoas daquela microrregião. Pois bem. O Presidente Lula inaugurou a

barragem, com participação do governo do Estado e do governo federal, com os

recursos para que a obra fosse concluída. Está pronta, mas ainda não encheu. Agora

virão as primeiras chuvas. Mas há uma preocupação, decorrente do enchimento da

barragem: ainda está a passo lento o trabalho de eliminação da vegetação existente

na área a ser inundada. Em alguns trechos, com as poucas chuvas, a vegetação está

sendo engolida pelas primeiras águas, e o mau cheiro, decorrente dos gases, já está

aparecendo.

Gasta-se todo esse dinheiro, um volume fantástico, e não se faz o trabalho

preparatório para que a barragem seja preenchida de maneira normal. Isso traz uma

preocupação muito grande para nós, cidadãos.
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Nosso pronunciamento é para alertar os órgãos do governo federal e a Ruralminas

para que renegociem a participação do governo federal também nessa fase, para que

a barragem seja concluída e tenha a utilidade que se espera, não sendo apenas um

depósito de água inundando as matas preexistentes, que, embora ralas, vão produzir

gases e tornar a água imprópria para o consumo humano e animal e até para o

equilíbrio do ecossistema.

Lamentamos que as chuvas que estão caindo em Belo Horizonte não estejam

caindo por lá. Deveriam cair mais lá. O Governador já decretou, a nosso pedido,

estado de calamidade no Nordeste de Minas devido à seca. A situação não está

bonita, e as ações deverão ser complementares a partir de agora para tentar aliviar a

preocupação daquele povo.

Quero falar também a respeito de algumas obras. Estão muito bem as obras do

Proacesso, que estão andando fortemente. Temos um problema apenas em

Bandeira, onde a firma “deu o cano” em todo o mundo, foi embora. O DER está

trocando a empresa, não pôde ainda trocar do ponto de vista legal porque deve ser

feita nova licitação. Mas o Proacesso está andando rapidamente, especialmente a

ligação Berilo-Francisco Badaró. Empresas boas estão trabalhando para o governo.

No entanto, fazemos um apelo ao Presidente da Copanor, Márcio Kangussu, para

que verifique essas empresas. Algumas precisam ser chamadas à atenção ou

desclassificadas, pois estão trabalhando lenta e porcamente, e a fiscalização deverá

ser rigorosa com essas obras de fundamental importância, dado o seu valor social.

Não se podia imaginar que algum Estado brasileiro fizesse um projeto tão grandioso

como esse da Copanor, de levar rede de água e esgoto tratados para todas as

localidades com mais de 200 habitantes até 5 mil habitantes. Essas obras estão

andando muito bem em alguns Municípios, mas fazemos uma advertência à diretoria

da Copanor, para que verifique algumas empresas que precisam ser chamadas à

atenção, multadas, advertidas, admoestadas por não estarem trabalhando bem. O

governo do Estado, com sua eficácia e eficiência, não pode admitir que empresas

contratadas façam como nessa estrada de Bandeira, em que a empresa

incompetente largou a obra no meio do caminho e ficou devendo para a população,

até nos botecos, bares e restaurantes.
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Isso não pode acontecer. Sabemos que a Lei nº 8.666 tem defeitos e dificulta a

ação da administração pública. Fui Prefeito duas vezes e sei disso. Dificulta e não

temos como estabelecer parâmetros diferenciados da lei para fazer acompanhamento

e exigências a essas empresas. E, muitas vezes, empresas não bem capitalizadas

participam do processo licitatório, oferecem um preço menor, mas não têm

capacidade para realizar a obra nem capacidade financeira para aguardar a data do

pagamento. E Minas Gerais paga de 15 em 15 dias. O governo Aécio Neves faz o

pagamento de 15 em 15 dias, quando antigamente era muito normal esperar seis

meses pelo pagamento da primeira parcela.

Sou testemunha disso porque estou no governo desde Tancredo Neves, cujo

centenário de nascimento comemoramos agora, e assisti a essa história. Essa lei

precisa ser modificada, para dar um pouquinho mais de autonomia fiscalizatória ao

Poder Executivo, tanto o estadual quanto o municipal.

Márcio Kangussu está fazendo um excelente trabalho como Diretor das Regiões

Norte e Nordeste da Copasa, um maravilhoso trabalho como Presidente da Copanor,

mas precisamos visitar em campo as obras que estão sendo realizadas, pelas quais

nos sentimos responsáveis, porque quem aprovou a lei fomos nós - fomos nós que

criamos a Copanor, por meio de lei desta Assembleia; se a sede está em Teófilo

Otôni, grande parte da responsabilidade por isso é minha, pois pedi que ela fosse ali

instalada. Estamos preocupados com as empreiteiras, algumas de péssima

qualidade, incompetentes, irresponsáveis, que precisam ser admoestadas pelo

governo do Estado e pelo Presidente da Copanor, para que prestem um serviço

melhor, até porque o governo está pagando em dia, os recursos estão disponíveis e

neste governo não há obra sem dinheiro assegurado para sua realização. Então, não

há razão para que essas empresas não estejam produzindo. É preciso haver até

denúncia pública dessas empresas, para que não se coloque a culpa no Estado nem

na Copanor, cujo trabalho está sendo muito bem organizado e concatenado.

Fato é que a Lei no 8.666 às vezes impede o administrador de fazer com que o

serviço seja bem realizado. Sei que todos os Prefeitos de Minas Gerais que me

escutam neste momento e todos os dirigentes de órgãos estaduais e federais sabem

que isso é verdade. O próprio Presidente da República tem-se queixado não apenas
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da Lei no 8.666, mas também do excesso de exigências feitas pelo setor de meio

ambiente. Quer dizer, os “ambientalóides”, com suas exigências - excessivas e

irrealistas ante o processo de desenvolvimento do Brasil -, atrapalham muito. Assim,

nós, políticos, ao mesmo tempo em que levamos os problemas ao governo e lhe

solicitamos solução, ao mesmo tempo em que buscamos recursos do governo e

trabalhamos nesta Casa para elaborar leis que permitam que se faça essa ou aquela

obra ou que se lance esse ou aquele programa, temos também a obrigação de, ao

visitar nossas bases eleitorais, identificar os problemas para que o governo possa

solucioná-los. Até mesmo porque alguns problemas não são sequer do próprio

governo, como estou relatando a V. Exa. Sabemos que o governo tem a melhor das

intenções e que o dinheiro está disponível, mas é impossível conviver com algumas

situações.

Preocupa-me sobretudo a questão da Copanor, mas também a da barragem do

Setúbal. A ocupação que foi feita ali está me deixando muito preocupado. Os

cidadãos que moravam na beira do rio foram retirados e levados para a Chapada,

onde não há água. Para que morem ali, teremos de levar água até eles. Tudo bem.

Mas e para a agricultura? Teremos condição de levar um volume de água tão longe -

às vezes 5km ou 6km da margem da barragem - para fazer a irrigação em 4ha ou 5ha

que eles vão explorar? E ganharam mais 40ha longe de sua casa. Como serão

transportados? Acho que temos de racionalizar um pouquinho mais a questão do

assentamento dos colonos, dos agricultores que foram deslocados.

Essas são preocupações sérias, que levanto para ajudar o governo a acertar,

porque nós, que estamos muito satisfeitos com a grande obra governamental que tem

sido realizada em nossa região temos de agradecer, notadamente no momento em

que se inaugura o Centro Administrativo, essa magnífica obra do governo Aécio

Neves, e temos o compromisso e a obrigação de trazer a público os detalhes, para

que não aleguem que os Deputados não estavam atentos. Por isso estou aqui,

cumprindo a minha obrigação. Agradeço a V. Exa. o espaço que nos foi concedido

neste instante.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/3/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questão de ordem - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -

Agostinho Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo

- Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro

Lessa - 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 - Rosângela Reis -

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

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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



____________________________________________________________________________
235

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, hoje à tarde estive na sede da

Advocacia-Geral do Estado, onde fomos recebidos pelo Advogado-Geral do Estado,

Dr. Romanelli, a pedido do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, o

Comupra, no intuito de resolver um problema, que já foi apresentado nesta Casa, na

Comissão de Educação, em 2007, relativo a uma horta comunitária existente no

interior da Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro, no Bairro Ribeiro de Abreu, região

norte de Belo Horizonte. Havia e ainda há certo impasse relativo ao convênio entre a

escola, a Secretaria de Educação e o conselho comunitário, o Comupra, que lá

desenvolve um belíssimo trabalho no que se refere à horta comunitária. Essa horta

envolve toda a comunidade do bairro, os segmentos ligados à agricultura familiar, os

segmentos ligados à agricultura urbana, os segmentos ligados ao Conselho de

Segurança Alimentar, ao Conselho de Segurança Pública, aos Programas de Saúde

da Família existentes na região. Havia uma certa resistência por parte da Secretaria

de Educação para formalizar o convênio e manter a horta comunitária na

comunidade. Fizemos visita ao Advogado-Geral do Estado, que nos recebeu, assim

como os representantes da comunidade do Ribeiro de Abreu e os dirigentes do

Comupra, com muita cordialidade e atenção. E o Advogado-Geral do Estado trouxe a

boa notícia de que há uma certa compreensão da importância de formalizar o

convênio para que a horta continue existindo dentro da escola. O Advogado-Geral do

Estado disse que a palavra final para formalizar esse convênio deve partir da

Secretaria de Educação. O Advogado-Geral comprometeu-se conosco porque o

Comupra já tinha sido citado, notificado judicialmente, para desocupar o espaço. O

Advogado-Geral comprometeu-se a suspender o andamento desse processo para

que possamos agilizar junto à Secretaria de Educação a formalização do convênio,

para que a horta continue existindo dentro da Escola Bolivar Tinoco Mineiro. Ele
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também pediu que a Secretaria de Educação agilizasse o procedimento para a

formalização do convênio, de preferência antes do dia 31 de março, porque o

Governador do Estado pretende, antes de deixar o governo, formalizar todos esses

convênios. Agradecemos a atenção da Advocacia-Geral do Estado na pessoa do

Advogado-Geral do Estado. Apelamos à Secretaria de Educação, à Secretária

Vanessa Guimarães, para que receba a comunidade do Bairro Ribeiro de Abreu a fim

de avançarmos na formalização desse convênio, relativo a um espaço que traz a

comunidade para dentro da escola, nessa importante filosofia da escola participativa,

da escola aberta à comunidade. Parabenizo toda a comunidade do Bairro Ribeiro de

Abreu, a diretoria do Comupra e as entidades que há muito vêm lutando para manter

a horta comunitária da Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro. Fica aqui o nosso

registro e o nosso agradecimento à Advocacia-Geral do Estado.

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

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Doutor Viana, Deputados e Deputadas,

quero justificar a ausência de membros da nossa Comissão de Segurança Pública e

de outros Deputados na reunião ordinária de hoje à tarde: estivemos em uma

audiência pública em Uberlândia. Esteve presente o nosso Presidente, Deputado

João Leite, assim como o Deputado Tenente Lúcio, que é membro da Comissão e

que reside naquela região. Também estiveram presentes o Vice-Presidente da

Comissão, o Deputado Luiz Humberto Carneiro, que mora em Uberlândia, e o

Deputado Weliton Prado, que também é daquela região. A reunião foi realmente

muito importante, dada a maciça presença de representantes e profissionais da

segurança pública, como é o caso das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros,

da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da sociedade civil. Na discussão,

pudemos ver que a região de Uberlândia é integrada em termos de segurança

pública, porque já existe uma integração entre as polícias, e é exatamente por isso
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que tem havido um avanço no combate à violência. Entretanto, ainda existem alguns

problemas muito sérios e pontuais; um deles, como ocorre em todo o Estado de

Minas Gerais, é o tráfico de drogas, que leva à violência. Há também a reivindicação

da construção do prédio do IML, que hoje está funcionando na Universidade Federal

e que precisa do seu espaço. O investimento no IML compete ao Estado. Além disso,

outra questão que queremos abordar aqui é o problema penitenciário, relativo à

superlotação. Temos feito esse debate sobre a necessidade de humanização, mais

precisamente em relação ao direito ao trabalho e à profissionalização, para que os

recursos aplicados para esse fim deem os resultados que queremos. Digo isso

porque, hoje, Deputado Délio Malheiros, essa ressocialização é de cerca de apenas

10% a 15%, e nós não podemos aceitar esses números, porque isso só alimenta a

violência. Os detentos que saem de lá acabam por cometer outros delitos. Foram

esses alguns dos casos abordados, além da necessidade de ampliação do efetivo da

Polícias Civil e Rodoviária Federal. São pontos extremamente importantes, que foram

apresentados pela Comissão por meio de seus Deputados, cada um a propósito de

algumas questões aventadas. Trata-se de requerimentos solicitando providências dos

órgãos públicos. Acreditamos que, com isso, poderemos avançar na solução desses

graves problemas de segurança pública. Compete à nossa Comissão fazer essa

discussão. Queremos que a nossa visita, a visita dos Deputados por mim nominados,

representando oficialmente esta Casa, num debate tão importante, fique registrada

nos anais desta Casa.

O Deputado Carlos Gomes - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, demais

Deputados, neste momento, gostaria de parabenizar o Município de Belo Oriente

pelos 47 anos que comemorou neste final de semana. Lá estivemos junto a outros

Deputados desta Casa, como os Deputados Carlin Moura e Juninho Araújo. Também

estiveram presentes o Deputado Federal Leonardo Monteiro e o Secretário Executivo

do Ministério dos Esportes, Adson Ribeiro, numa comemoração em grande estilo.

Portanto, gostaria de parabenizar o Prefeito Humberto, de Belo Oriente, e toda a sua

equipe. Também estiveram presentes os Vereadores do Município. Foi um final de

semana de muitas festas e muitos “shows” para a população, que merece. Em

apenas um ano e dois meses de governo, o Prefeito Humberto, do PT, mostrou que
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tem compromisso e competência, uma vez que está fazendo o melhor para o

Município. Ele fez reformas no prédio da prefeitura, para oferecer melhores condições

de trabalho para os servidores, assim como também reformou o hospital do

Município, que, antes, não tinha como atender os seus pacientes. Os doentes

precisavam deslocar-se para o Vale do Aço para receberem atendimento, e, hoje,

ocorre o contrário, pois esse hospital está recebendo pacientes de outros Municípios

e prestando um atendimento significativo a toda a população da região. Também foi

iniciada uma reforma do Centro de Reforma e Assistência Social - Cras -, para as

populações mais carentes do Município. Como parte das obras, foi feita ainda a

ampliação e a reforma da Escola Antônio Firmino, ampliando-a por meio da

construção de mais seis salas. Trata-se de uma escola que possui 700 alunos. Houve

uma real melhora das condições de vida para os professores. Portanto, além de dar

uma atenção muito grande à área da saúde, o mesmo foi feito com a educação.

Também foi inaugurada uma unidade básica de saúde no Município, que dá melhores

condições de trabalho aos funcionários. Participamos da inauguração do asfalto do

Município, com verbas de aproximadamente R$1.500.000,00, dinheiro liberado pelo

Deputado Leonardo Monteiro para melhorar as condições urbanas da localidade. Lá

estavam presentes os Deputados Carlin Moura e Leonardo Monteiro, que liberou os

recursos. Quero parabenizar o Prefeito Humberto, de Belo Oriente, que, em tão curto

espaço de tempo - apenas um ano e dois meses -, fez reformas, cuidou da saúde,

cuidou da educação e melhorou as condições de vida da população. Parabéns ao

Prefeito Humberto, parabéns a Belo Oriente pelos 47 anos. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, senhor relator, o que me traz a esta

tribuna, hoje, é uma enorme preocupação com a maneira de atuar da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. V. Exas. sabem que sempre trabalhei na

área de defesa do consumidor, mas algumas medidas governamentais que são

tomadas a pretexto de defender o consumidor causam enorme tumulto no mercado,

causam uma insegurança jurídica terrível e um problema muito sério para os

profissionais e para o comércio. Duas medidas da Anvisa foram implementadas

dessa forma. Uma delas é a que proíbe as farmácias de vender produtos que,
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segundo a Agência, não têm a ver com a saúde. Então, não pode a farmácia vender

uma escova de cabelo, não pode vender uma água, não pode vender uma fralda, não

pode vender absolutamente nada. E, pior ainda, proíbe as farmácias de fazer

qualquer outro trabalho que não seja o de vender medicamento, como se

estivéssemos no Estado mais rico dos Estados Unidos, na Califórnia, onde farmácias

vendem exclusivamente medicamentos. E essa medida radical da Anvisa, tomada

dentro de gabinete, está colocando em risco o funcionamento das farmácias do

interior. Não fosse uma liminar concedida em Brasília, as farmácias do interior, mais

de 2 mil, estariam fechadas. A renda de uma farmácia do interior é muito pequena,

por isso ela tem que trabalhar vendendo xampu, refrigerante, jornal e, recentemente,

até como correspondente bancário. Às vezes, no Município, é o único

estabelecimento que tem condições de ficar aberto nos finais de semana. Para a

Anvisa, isso não pode; não pode absolutamente nada. Hoje, mesmo, acompanhamos

uma médica respeitada em Minas a uma delegacia de polícia para mostrar que os

medicamentos genéricos da área de psiquiatria não têm nenhuma função, não

servem para nada, têm eficácia zero. E a Anvisa não toma nenhuma providência. A

Secretaria de Saúde está adquirindo esses medicamentos, jogando dinheiro público

fora, e a população está consumindo medicamento que não serve para nada. Mas a

perseguição da Anvisa às pequenas cidades é de uma atrocidade inaceitável. É uma

medida insana, desnecessária, que não trará nenhuma contribuição para o

consumidor. Ao contrário, como obrigar as pequenas farmácias do interior a vender

exclusivamente medicamentos, atrás do balcão? Sr. Presidente, fica aqui este alerta,

porque temos no interior grandes aliados da população, que são os farmacêuticos. As

pequenas farmácias estão numa situação extremamente delicada. Apenas uma

liminar está garantindo o direito dessas farmácias de comercializarem outros

produtos. Esta Casa aprovou um projeto de lei do Deputado Arlen Santiago que trata

desse problema, mas é muito pouco. Se não sairmos em defesa desses pequenos

estabelecimentos, teremos no Brasil uma concentração ainda maior de grandes

estabelecimentos que têm condições de contratar inúmeros farmacêuticos para

vender somente medicamentos. E não é isso o que o cidadão mineiro quer, o que o

consumidor quer. Portanto, fica aqui este alerta sobre o risco dessas medidas
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tomadas, em gabinetes, pela Anvisa.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente. Estivemos,

hoje à tarde, às 18 horas, reunidos com o Secretário de Governo, Danilo de Castro;

com o Comandante-Geral da Polícia Militar, com o Comandante-Geral do Corpo de

Bombeiros e com entidades de classe - a Associação dos Praças - Aspra -, o Centro

Social dos Cabos e Soldados, o Clube dos Oficiais, a Associação dos Oficiais e a

União dos Militares do Estado de Minas Gerais, a antiga União dos Reformados -,

para entregar a proposta de reajuste salarial da categoria. Cada Deputado desta

Casa recebeu ofício assinado por todas as entidades. Assinamos o documento com

as entidades de classe, por causa da legitimidade que temos por estarmos aqui com

votos classistas, por três mandatos. O Secretário de Governo afirmou que o governo

reconhece o valor que as forças de segurança pública têm para o Estado; que está

providenciando, o mais rápido possível, a realização de estudo para se definir o

reajuste salarial; que há boa vontade por parte do governo e que há um desejo do

Governador Aécio Neves de fazer o melhor quanto ao reajuste. Diz o Secretário que

há um desejo, por parte do governo, desde 2004, quando houve a última negociação

salarial, de deixar as forças de segurança pública de Minas entre as melhores do

País. Portanto, o governo está procedendo a estudo e já determinou sucessivas

reuniões de sua equipe a fim de buscar a melhor fórmula para cumprir o compromisso

feito em 2004 e reafirmado em 2007. Sr. Presidente, levamos ainda, como fruto do

debate na audiência pública realizada hoje na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, a preocupação quanto à paridade salarial. O prêmio por produtividade

está sendo colocado no Projeto de Lei nº 4.070/2009. O Deputado Jayro Lessa, o

Deputado Lafayette de Andrada, o Deputado Zé Maia e o Deputado Antônio Júlio

estiveram presentes à reunião e ouviram as entidades de classe. O nosso desejo é

que esse prêmio por produtividade possa ser colocado como reajuste salarial. Como

última hipótese, que o prêmio possa ser estendido, de forma igualitária, como medida

compensatória, para os inativos e pensionistas. Não se é acrescendo essa fatia.

Colocamos tudo isso com muita clareza e firmeza para o Secretário. Estamos com

boa expectativa. Não se falou em índice, mas foi dito “entre as melhores do País”.

Acabei de receber ligação do Deputado Federal Mário Heringer, do PDT, que também
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defende a questão salarial dos policiais militares. Também falei com a Deputada

Federal Jô Moraes, do PCdoB. O Deputado Federal Mário Heringer está nos

apoiando quanto à Proposta de Emenda à Constituição - PEC - nº 300, que está

sendo discutida neste momento em Brasília, onde fizemos várias intervenções. O

Deputado Federal Dagoberto, do PDT, e os Deputados Federais Miro Teixeira e

Mário Heringer estão encampando a proposta. Os 25 Deputados Federais do PDT já

manifestaram apoio a essa PEC. Na qualidade de Deputado Estadual, estamos aqui

dando a notícia ao vivo, pela TV Assembleia. Estamos fazendo todo o possível,

empenhando-nos junto aos Deputados Federais por Minas Gerais, para que a PEC nº

300 possa ser votada ainda hoje, em 1º turno. Essa PEC trata do piso salarial

nacional para policiais e bombeiros militares. E a emenda aglutinativa à PEC nº 446

também confere piso salarial nacional às polícias civis de todos os Estados. Estamos

aqui torcendo e acompanhando pela TV Câmara, insistindo para que os nossos

Deputados Federais vão a Plenário, votem e se manifestem favoravelmente. Estamos

tendo retornos como o do Deputado Federal Mário Heringer e o da Deputada Federal

Jô Moraes. Torcemos para que a PEC nº 300 seja votada em 1º turno na Câmara dos

Deputados. Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o nosso registro, acompanhando a

questão salarial dos servidores da segurança pública do nosso Estado.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, caros colegas Deputados e Deputadas,

gostaria de registrar um roteiro quase sentimental que fiz no fim de semana. Fomos a

Jenipapo de Minas comemorar com o Prefeito Márlio o aniversário da cidade e, no dia

seguinte, seguimos para Francisco Badaró, para comemorar com o José João. Em

Berilo, fizemos o mesmo. Vários Municípios foram emancipados em 1962 e 1963 e,

agora, completam 47 ou 48 anos, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Fomos

ainda a Minas Novas, onde visitei o local em que ficava a casa em que morava;

caminhamos à beira do Rio Fanado, onde brincava e tomava banho quando criança;

e visitamos os companheiros da margem do Setúbal, da fazenda do meu tio-avô.

Verificamos de perto os excelentes trabalhos realizados pelo Márlio Geraldo Costa,

de Jenipapo de Minas, e pelo Prefeito Teco, de Chapada do Norte, onde, ontem à

noite, fizemos uma festa em comemoração do aniversário da cidade. Tivemos a

felicidade, a satisfação de visitar as bases, de conversar com as pessoas e de olhar
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as suas necessidades. Em Minas Novas, conversamos com alguns Vereadores sobre

os problemas desse importante Município, mãe de todos os outros do Nordeste de

Minas. Minas Novas foi o primeiro Município da região; a partir dele surgiram os

demais. Foi uma visita muito interessante e boa, a viagem foi muito agradável, mas,

naturalmente, sentimos cansaço, pois percorremos quase 600km de estrada,

visitando com carinho aquele povo. Sr. Presidente, gostaria de aproveitar para

cumprimentar o povo de Berilo e de Francisco Badaró, pelo 47º aniversário, e o de

Chapada do Norte, pelo 48º. Cumprimento esse povo maravilhoso, esse povo bom e

os seus Prefeitos, que têm tido um desempenho muito bom, apesar dos problemas e

da pobreza da região. Os Prefeitos são eficazes e estão oferecendo resultados

fantásticos à nossa população. Cumprimento o Márlio, pelo grande volume de obras

realizado em Jenipapo de Minas, e o Teco, que foi comigo, com o Danilo de Castro e

outros Deputados, à inauguração de uma ponte de mais de 100m de extensão

construída pela Prefeitura. É muito importante começarmos a verificar, a acompanhar

e a fiscalizar a aplicação dos recursos que destinamos no orçamento do Estado para

essas Prefeituras e, é claro, aproveitarmos para ouvir a sociedade e verificar suas

demandas, para que possam ser motivo de nossa ação junto ao governo do Estado.

Sr. Presidente, quero dar o meu testemunho de que, pelo menos naquela

microrregião, a Copanor está trabalhando muito bem, com eficiência, produzindo

resultados. O Proacesso está em rápido andamento, especialmente a ligação de

Francisco Badaró. É claro que continuamos na expectativa do cumprimento da

promessa do Presidente Lula de que a BR-367 será feita e da ordem dada ao DNIT

para fazer entendimentos com o DER-MG; e da execução dos “links” faltantes na

região. Acreditamos que isso é possível. Gostaria de cumprimentar o povo das

cidades que fizeram aniversário, um povo maravilhoso, ordeiro e muito simpático,

com quem festejamos no último fim de semana. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, aproveitando este espaço que

estamos tendo, enquanto as bancadas se reúnem para tratar da pauta daqui para a

frente, gostaria de abordar um tema muito importante. O Deputado Federal por

Montes Claros Humberto Souto apresentou emenda ao projeto do pré-sal, que está

tramitando no Congresso Nacional. Essa emenda vai ser votada no dia 10. Ela é
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extremamente importante para todos os Municípios brasileiros. O Deputado, com a

experiência que tem, apresentou, tendo como coautor o Deputado Federal Ibsen

Pinheiro, do Rio Grande do Sul, que também é bastante experiente, uma emenda

baseada na Constituição Federal. A Constituição Federal, quando fala da extração,

da exploração do petróleo, é muito clara. Ela diz que, se o petróleo for explorado no

território do Estado, os “royalties” da extração pertencerão a ele. Quando ele for

extraído da plataforma marítima, em alto-mar, a Constituição fala claramente que

esse petróleo pertencerá à Nação, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

O Deputado Federal Humberto Souto, numa feliz hora, até mesmo reprisando um

trabalho fantástico que fez no passado, quando apresentou a emenda da anistia aos

produtores rurais, apresenta uma emenda, dizendo que parte desses recursos vai ser

repassada à União e a maior parte, destinada aos Estados e aos Municípios, nos

moldes do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Estou trazendo esse assunto,

porque ele interessa a todo o mundo. Ele vai tirar as Prefeituras do vermelho. Hoje,

fazendo uma leitura da grande imprensa mineira, o governo federal já admite a

votação dessas emendas, já admite uma derrota do governo com a aprovação delas.

O projeto, caro Deputado Weliton Prado, vai ser votado nominalmente. Os Deputados

vão chegar à tribuna e dizer: “Eu, Deputado fulano de tal, estou votando

favoravelmente à emenda do Deputado Humberto Souto”. Essa emenda, com

certeza, vai ter uma aprovação muito grande. Só esperamos que o Presidente Lula

não vete a decisão do Congresso Nacional, não venha colocar obstáculo nessa

distribuição justa dos recursos do governo federal, do povo brasileiro. Esperamos que

essa votação ocorra no dia 10. Quero congratular-me com o Deputado Humberto

Souto. Quero mais: quero solicitar aos Prefeitos que puderem que vão a Brasília, que

façam uma peregrinação a Brasília. Qualquer Município, o menor Município brasileiro,

vai ter um repasse, após a votação dessa emenda, em torno de R$1.800.000,00 por

ano, valor superior ao repasse do FPM. Municípios como Montes Claros, Betim,

Uberlândia terão um acréscimo em torno de R$8.000.000,00 por ano. Serão

R$1.800.000,00 para os pequenos Municípios e R$1.500.000,00 para os grandes.

Isso vai trazer recursos para o Estado de Minas e para outros, que estão vivendo um

grande caos. Estamos vendo, agora, o caos na saúde, problemas sérios de
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atendimento, principalmente nos pequenos Municípios, a impossibilidade de

aumentar as equipes do PSF. Esses recursos vão proporcionar aos Municípios um

acréscimo em sua receita. Ficam aqui os meus cumprimentos ao Deputado montes-

clarense Humberto Souto, para que continue perseverando nesse caminho, para que

tenha êxito na votação dessa emenda. Já tivemos contato com todos os Deputados

do PDT de Minas, Deputados Ademir Camilo e Mário Heringer, solicitando apoio

maciço a essa emenda. O dia 10 é um dia importante para os Municípios mineiros,

pois o Pré-Sal não vai ser destinado apenas a três Estados, mas a todos os

Municípios e a todos os Estados do País. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer, mesmo porque serei breve. O

Deputado Federal Elismar Prado acabou de me telefonar para dizer que a pressão no

Congresso Nacional está muito forte, que há um verdadeiro caldeirão, uma grande

mobilização dos policiais, dos bombeiros militares do Brasil inteiro. Parabenizo essa

mobilização em defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300.

Há uma movimentação, aliás, de Deputados ligados à própria base do governo, para

obstruir os trabalhos. Realmente, a mobilização é muito forte. O Deputado Elismar

Prado foi um dos relatores, junto com o Deputado Leonardo Quintão, que aprovou a

Proposta de Emenda à Constituição nº 300 na Comissão Especial. Sem luta não há

vitória. Só com a mobilização, com essa união é que haverá possibilidade de isso se

tornar realidade, garantindo a valorização digna de servidores que muitas vezes dão

a própria vida para ajudar a combater a criminalidade e a violência, que hoje são uma

das maiores preocupações da população. Hoje tivemos uma audiência pública na

Câmara Municipal de Uberlândia, discutindo a segurança pública. A preocupação de

grande parte da população, não só de Uberlândia, mas também da maioria das

cidades mineiras, é o aumento desenfreado da violência e da criminalidade. O efetivo

das Polícias Militar e Civil e o número de Detetives e de Peritos são muito menores

do que estabelecem as organizações internacionais do trabalho. Aliás, a Organização

Internacional do Trabalho determina que para cada mil habitantes deve haver um

policial civil. Mas não é essa a realidade dos Municípios mineiros. O Fundo Estadual

de Segurança Pública não saiu do papel. Essa seria uma maneira de garantir

autonomia para as forças de segurança atuarem de forma independente nos
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Municípios, não havendo necessidade de ficarem com o pires na mão, sendo

obrigadas a pedir favor e ficar atreladas ao poder público municipal. É dignidade, do

ponto de vista estrutural, garantir armamento, colete e funcionamento das sedes dos

Comandos das Polícias Militar e Civil. Quanto ao salário dos servidores, o

Governador Aécio Neves não cumpriu o que prometeu, ou seja, que até o final deste

ano garantiria um piso mínimo de R$2.500,00 em Minas Gerais. Mas no Orçamento

deste ano o índice proposto pelo Governador é de 0%. O Governador não garantiu a

valorização dos servidores da segurança pública do Estado, que têm uma das

menores remunerações do País. Está aí o Deputado Arlen Santiago, que lutou e luta

muito em defesa dos aposentados - e nós o apoiamos -, para garantir que a

produtividade fosse estendida também aos servidores que estão na reserva e aos

pensionistas. Quem está na reserva não deixa de ser policial. Ao congelar o salário,

não garantindo a valorização daqueles que já se aposentaram, que estão na reserva

ou que são pensionistas, o governo quebra a paridade. Não podemos admitir isso de

maneira nenhuma. Em mais de 50 anos nunca aconteceu uma quebra da paridade na

Polícia Militar e nas forças de segurança. Realmente, isso é muito sério. Também

assumimos esse compromisso com os servidores da segurança pública. Como já

dissemos, nada cairá do céu, é preciso haver uma mobilização permanente, como

está ocorrendo agora em todo o País com a proposta de emenda à Constituição. São

muitas ligações, muitas pessoas se manifestando, muitos panfletos, faixas,

audiências públicas, etc. Como diz o ditado, água mole em pedra dura tanto bate até

que fura. O governo, que é do meu partido, terá de ceder e tem o nosso apoio.

Realmente, a categoria está unida, e esse sentimento de união é muito importante.

Aliás, querem marcar uma reunião com a Ministra Dilma Rousseff, porque é

fundamental a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300. O Deputado

Federal Elismar Prado está discutindo com as lideranças do PT, nosso partido, e de

outros partidos da base do governo, para garantir que a Proposta de Emenda à

Constituição nº 300 seja votada em Plenário. Quem quiser votar contra os servidores

da segurança pública e os policiais e bombeiros militares que o faça e depois preste

conta à categoria. Queremos que o projeto vá à votação e que cada Deputado se

posicione. Parabenizo o Deputado Federal Elismar Prado por fazer essa mobilização
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na Câmara dos Deputados. Quero aproveitar e parabenizar também o Sr. Paulo

Cardoso, ex-Vereador de Ilicínea, Vereador combativo, muito respeitado em toda

região do Sul de Minas. Agradeço ao Paulo a acolhida e o apoio por todas as vezes

que estivemos em Ilicínea. Quero dizer, por fim, que estamos firmes na campanha

contra as altas tarifas da telefonia, do celular e da internet. Faremos uma grande

mobilização em todo o Estado.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados, povo de Minas

Gerais, hoje está sendo uma noite histórica. Tenho a certeza de que o nosso amigo

Cel. César, Presidente da União dos Militares Aposentados e Pensionistas, entidade

que luta pela melhora da qualidade de vida de todos os militares de Minas Gerais,

junto com os Coronéis Zeder e Dorgival, estão atentos à televisão, porque o nosso

partido, o PTB, por meio do Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo,

apresentou a PEC nº 300, que unificará os salários dos policiais e dos bombeiros

militares de todo o País. Com isso, forçará o governo federal a colocar o que ele tem

negado constantemente: os recursos no Fundo Nacional de Segurança. Os recursos

que deveriam vir para Minas Gerais, a fim de ajudar na segurança, não têm chegado.

Encontramos algumas situações bastante complicadas. Quando Tancredo Neves, em

1982, foi Governador de Minas Gerais, havia 40 mil homens na Polícia Militar e 10

milhões de habitantes. Quando Aécio Neves assumiu o governo de Minas, em 2003,

eram quase 20 milhões de habitantes e 37 mil homens na Polícia Militar. Esta Casa

até pôde votar o aumento do efetivo da Polícia Militar para mais de 50 mil homens,

que estão sendo recrutados - há concursos todo ano -, principalmente nas áreas mais

carentes, como no Norte de Minas. Hoje mesmo, em Miravânia, Juvenília e São João

das Missões há no mínimo sete policiais militares. Também nas cidades de

Montalvânia, Manga, na região de Januária e em Pedras de Maria da Cruz o efetivo

tem sido aumentado paulatinamente por meio de concursos bem-organizados, bem-

selecionados. Hoje a PMMG pode usar carros e armamentos novos; algumas

conquistas foram feitas. Também tivemos a conquista destes três últimos anos do

Governador Aécio Neves: o aumento foi de 10% por ano - cumulativo, por volta de

trinta e poucos por cento. Tenho a certeza de que, se o Fundo Nacional de

Segurança estivesse colocando um pouco de recursos em Minas Gerais, haveria
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avanço maior ainda da segurança. Quero dizer também que hoje estive com o Sr.

Gustavo Botelho, Superintendente-Geral de Polícia Civil. Agradeço a ele o aumento

do efetivo em várias cidades - por exemplo, em Manga, onde há hoje uma excelente

Delegada e também sete novos policiais civis, que estão lá para dar mais segurança

à população. Estivemos conversando com o Gustavo Botelho sobre o fechamento da

delegacia de Mirabela. Infelizmente a Polícia Civil estava correndo risco, porque o

prédio estava quase caindo e a Prefeitura se negava a fazer o reparo. O Prefeito de

Patis se colocou à disposição, e provavelmente essa delegacia se mudará para

aquela cidade, enquanto Mirabela resolve o problema. Gostaria de falar a todos os

policiais de Minas Gerais que o PTB é o partido que apresentou a PEC nº 300, a fim

de unificar e melhorar os salários dos que sempre estão à disposição para defender a

vida de todos nós, mineiros. Lembro também que, quando o Governador Aécio Neves

ingressou no governo, tínhamos apenas 5 mil vagas nas penitenciárias; hoje esse

número já chegou a 30 mil. O aumento foi de mais de 500%, cabendo à polícia fazer

o que lhe compete. A Polícia Militar prende, a Civil investiga, o Judiciário condena, e,

como não tínhamos vagas disponíveis nas penitenciárias, já não era possível prender

ninguém. A segurança pública melhorou e vai melhorar ainda mais em Minas Gerais.

Gostaria de agradecer ao nosso partido, em nível nacional, que está coeso e fechado

com a PEC nº 300, que foi proposta por um membro do PTB. Lembro também aos

aposentados que o governo federal não deixa entrar na pauta o perverso fator

previdenciário, que tira 40% dos que ganham pouco mais que um salário mínimo,

mas contribuem sobre 10 salários, ou seja, quando se aposentam, a aposentadoria

cai 40%. O nosso PTB está unido também com os aposentados. Quanto à paridade,

apresentamos uma emenda para que não fosse quebrada, mas, infelizmente, ainda

não foi aceita. Isso é somente um “round”. Vamos ganhar a PEC nº 300 para voltar e

trabalhar na questão da paridade. Envio um abraço à família militar de Minas Gerais.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, serei breve e pretendo não usar os

5 minutos regimentais. Neste momento, ocupo a tribuna para comunicar que o Bloco

PT-PMDB-PCdoB, numa demonstração de boa-vontade e, mais uma vez, dando um

voto de confiança tanto ao Líder do Governo nesta Casa quanto àqueles que hoje

têm nas mãos a responsabilidade de conduzir o processo dos Agentes Penitenciários,
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de acordo com a informação do Líder do Governo, amanhã, pela manhã, receberá a

visita de um membro da Secretaria da Defesa Social. Nessa reunião, eu, ele, o

Deputado Padre João, Líder do Bloco, e o Deputado Sávio Souza Cruz, Líder da

Minoria, chegaremos a um ponto final e estabeleceremos, quem sabe?, um “deadline”

à questão dos Agentes, ainda pendente. Citei a demonstração de boa-vontade do

Bloco e o voto de confiança do trabalho do Líder do Governo nesta Casa e gostaria

de dizer que amanhã, pela manhã, estaremos começando a liberar gradualmente a

pauta. Votaremos alguns vetos e projetos que demonstrarão a nossa boa-vontade no

que diz respeito ao desfecho do problema dos Agentes. Devemos considerar também

que ainda existem muitas pendências no que se refere às emendas dos Deputados.

Mesmo assim, atenderemos ao apelo do Líder do Governo e do nosso Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho e, nesse esforço conjunto, começaremos amanhã a

abertura das votações nesta Casa. Conforme acordado, esperamos que, de fato, isso

venha a ser cumprido e que possamos ver todos os Agentes aprovados no processo

de reavaliação ocuparem, com honra, novamente os seus postos. Faço aqui um

apelo para que não sofram nenhuma perseguição por parte dos Diretores das

unidades penitenciárias para onde foram encaminhados, pois já tivemos notícias de

que alguns Agentes estão retirando-lhes o serviço do sol, ou seja, há uma clara

retaliação e perseguição, embora tenham sido readmitidos. Eles estão retirando esse

tempo de sol do lado de fora, ou seja, de exposição, como os demais, e, quando

estes são levados para a parte interna do presídio, eles são deixados na parte

externa. Essa é uma denúncia que nos chegou, e já repassamos ao Líder do Governo

essa preocupação. Esperamos que tudo possa caminhar bem e que amanhã, pela

manhã, com a contribuição do Bloco PT-PMDB-PCdoB e o conjunto de Deputados

desta Casa, possamos iniciar a liberação dessa pauta, de acordo com o que foi

acordado para as votações. Sr. Presidente, muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho a

certeza absoluta de que os telespectadores da TV Assembleia, que criamos há 15

anos e que, agora, está em sua plena juventude, também rebelde, como dizia certo

dia, assistiram a uma reunião produtiva, em que tivemos condições de discutir vários

assuntos e expor vários temas, que foram alinhavados por esses Deputados.
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Sr. Presidente, já que falaram hoje sobre a Polícia Militar, gostaria de mencionar

uma proposta de emenda à Constituição em Brasília. Hoje cedo, eu acompanhava a

fala do Deputado pelo jornal da Itatiaia, ao meio-dia, em que expunha a necessidade

da sua aprovação, pois significará a valorização dos militares. Acredito que isso seja

muito difícil, pois não estamos aqui para fazer historinha. É muito difícil acontecer

isso. Tenho a certeza absoluta de que igualar o salário de um policial militar do Acre

ao de um policial militar do Distrito Federal é muito difícil, pois a realidade de um

Estado é diferente da do outro, mas entendo que está na hora de fazer essa

valorização em um País com várias realidades em seus vários Estados. Mas isso não

é impossível e dependerá da força do Congresso. Hoje tivemos a oportunidade de

ouvir essa discussão em todos os cantos. Isso é difícil, mas, quando há força política

e força da população e quando podemos demonstrar essa necessidade, tenho a

certeza absoluta de que isso não será impossível, apesar de acreditar que seja difícil.

Sr. Presidente, aproveitando que estamos falando em Polícia Militar, na última

semana estivemos presentes na transferência do comando da 8ª Companhia, que

atende Itabirito, Ouro Preto e Mariana. Como foi lembrado pelo Ten.-Cel. Janeiro,

Comandante dessa Companhia desde a sua criação, a segurança pública de Itabirito,

Ouro Preto e Mariana ficava por conta de Conselheiro Lafaiete. Naquela época,

conseguimos mostrar a esta Casa e à Polícia Militar a necessidade da criação da 8ª

Companhia Independente. Depois de oito anos da sua criação, houve a mudança do

comando. O Ten.-Cel. Janeiro, depois do serviço prestado, depois de conseguir a 8ª

Companhia para a região e, com a nossa ajuda, depois de todo um belo trabalho para

Itabirito, Ouro Preto e Mariana, passou o comando para o Ten.-Cel. Baião, que

chegou com uma nova dinâmica e uma vontade de mostrar e de aperfeiçoar o que

era feito para a segurança pública da região. Falarei sobre alguns dados, Sr.

Presidente, apresentados quando a região estava colocada como a 25ª mais

perigosa, e o Ten.-Cel. Janeiro a deixa na casa dos 457. Foi um grande trabalho

prestado pelo Ten.-Cel. Janeiro. E agora, o Ten.-Cel. Baião chega com essa

dinâmica, com um novo fôlego, uma nova garra para trabalhar. Ele, que é pessoa

nascida na região, morador da região, criado na cidade de Itabirito, agora comanda a

8ª Companhia Independente, que atende Mariana, Ouro Preto e Itabirito. Por isso, Sr.
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Presidente, gostaria de parabenizar, de público, a conduta do Ten.-Cel. Janeiro

nesses oito anos e desejar sucesso ao Ten.-Cel. Baião nessa nova enpreitada frente

à 8ª Companhia Independente. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, serei breve. Quero manifestar minha

preocupação. Acompanhamos, há alguns minutos, a sessão que se desenrola, neste

momento, no Congresso Nacional. Todas as atenções dos que se preocupam com a

segurança pública no País estão voltadas para essa sessão, onde se encontra em

pauta a discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, que é de grande

interesse não só dos profissionais de segurança, dos policiais militares e civis - e aqui

faço uma referência ao prezado colega Deputado Sargento Rodrigues -, mas é de

interesse de todo o País. Não se pode esperar que vençamos a batalha contra o

crime sem uma remuneração digna para os servidores da área de segurança pública.

Infelizmente, o que assistimos pela televisão faz com que caia a máscara: a base do

governo do Presidente Lula, especialmente a liderança do PT, manifestando-se

contra. Usando a expressão popular, triste de ser dita num caso como esse: estão, de

certa forma, roendo as cordas. Fazem aqui pronunciamentos, defendem e, agora,

obstruem a votação de algo que, a princípio, parecia consenso. Mas, numa ação da

base do governo federal, liderada pelos petistas, procedem à obstrução da votação,

na presença dos servidores da área de segurança. Fica registrada a nossa

preocupação, mas não a nossa desistência, pois continuaremos fazendo coro para

que a justiça seja feita. Isso tem de começar de lá, numa regulamentação da

Constituição Brasileira, para que possamos dar um tratamento adequado aos

servidores da área de segurança. Neste último minuto, registro que tivemos, ontem, a

alegria de participar das festividades do aniversário da minha querida cidade de São

Francisco de Paula, que fica perto de Divinópolis, de Oliveira, cidade promissora, que

hoje tem uma estância turística maravilhosa, atraindo turistas de outros Estados. Mas

também falo da minha querida São Sebastião do Oeste, ao lado de Divinópolis, onde

estive com a população, com o Prefeito, com Vereadores, num momento gostoso de

comemoração do aniversário, também, de São Sebastião do Oeste. Estive na cidade

de Conceição do Pará, uma região que sempre frequentamos, o que me faz, de certa

forma, cidadão de cada uma das cidades do Centro-Oeste mineiro, também do



____________________________________________________________________________
251

Campo das Vertentes, nas proximidades de São João del-Rei, que visitaremos, com o

Governador Aécio Neves, na próxima quinta-feira, homenageando nosso eterno

Presidente Tancredo Neves. Para a minha alegria, na sexta-feira veremos inaugurada

a Unidade de Pronto Atendimento - UPA -, que já havia sido construída desde o

governo municipal anterior, pelo Prefeito Cidinho, que foi nosso colega aqui. Essa

unidade estava parada, sem possibilidade de funcionamento, por não ter

equipamento, principalmente porque um Município sozinho não consegue manter um

pronto-socorro, uma unidade de pronto-atendimento para atender ao povo de São

João e região. Na sexta-feira, estaremos lá com o Governador, fazendo essa

inauguração. Aliás, esse foi um apelo que fiz ao Governador e ao Secretário de

Saúde, para que incluíssem a Unidade de Pronto Atendimento de São João del-Rei

no rol das unidades que já estavam programadas. Isso porque São João del-Rei não

se encontrava entre elas, porque eram só novas unidades. Eu consegui incluir uma

nova unidade para Divinópolis, além da de São João del-Rei, que já estava pronta,

além da de Passos, que também já estava pronta, e agora estamos lutando para

incluir uma outra de Coronel Fabriciano. Unidade de Pronto Antendimento é uma

necessidade mais que fundamental, porque socorre casos de urgência e emergência

à noite, principalmente nessas cidades polos. Então, Sr. Presidente, encerro a minha

manifestação agradecendo a V. Exa., Deputado Weliton Prado; a minha manifestação

não fez referência a V. Exa., mas, sim, ao que assistimos, ao vivo, pela TV Câmara,

que mostra que essa matéria está em processo de discussão e votação. Vemos com

tristeza que alguns líderes se manifestaram no sentido de dificultar a tramitação da

matéria. Aliás, já percebemos uma manobra de obstrução. É triste ver isso, porque,

na verdade, a Câmara Federal tem essa responsabilidade, mas ela está fugindo dela.

Presidente, agradeço-lhe a cessão da palavra. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 3, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Às 15h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes, Dilzon Melo e Domingos Sávio, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos

Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado 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 e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: Ofícios nºs 1.503/2009, do Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, Sr. Gilman Viana Rodrigues, publicado no “Diário do

Legislativo” de 23/1/2010; 1/2010, do Presidente da Federação Pan-Americana do

Leite, Sr. Vicente Nogueira; e 3/2010, do Presidente da Faemg, Sr. Roberto Simões,

publicados no “Diário do Legislativo” de 13/2/2010. O Presidente acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 4.059/2009, em turno único, para o qual designou 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, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.929/2009 (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 Resolução nºs 4.024, 4.055 e 4.059/2009, que receberam parecer por

sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 2 de março de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo - Domingos Sávio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
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AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, 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 eleger o Presidente e comunica o recebimento de ofício do

Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do Bloco Social Democrata - BSD -, que

indica o Deputado Dilzon Melo para membro efetivo desta Comissão, publicado no

“Diário do Legislativo”, no dia 12/2/2010. A seguir, determina a distribuição das

cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Dilzon Melo para

atuar como escrutinador. Apurado o resultado, verifica-se a eleição, para Presidente,

do Deputado Antônio Carlos Arantes, com 3 votos. Na condição de Presidente “ad

hoc”, o Deputado Carlos Gomes emposssa no cargo de Presidente o Deputado

Antônio Carlos Arantes. A seguir, o Presidente agradece aos Srs. Deputados por sua

eleição e informa que, por consenso de todos, as reuniões ordinárias desta Comissão

continuarão a serem realizadas às terças-feiras, às 15h15min. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo - Domingos Sávio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Fahim Sawan, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Célio Moreira. 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
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

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

discutir a atual situação em que se encontra o Hospital São Francisco de Assis,

situado nesta Capital. 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 Célio

Moreira (2) em que solicita seja enviado ofício ao Secretário de Saúde solicitando a

reativação imediata do convênio do Hospital São Francisco com o Estado,

referentemente ao Pró-Hosp, e o repasse das parcelas atrasadas; e seja realizada

visita à Santa Casa de Misericórdia do Município de Sabará, a fim de averiguar as

condições de atendimento e funcionamento desse hospital; Fahim Sawan em que

solicita seja realizada audiência pública para esclarecer a importância da

implementação pelo Estado da Semana de Promoção da Higiene; Carlos Pimenta e

Carlos Mosconi em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a

emenda à Constituição que cria a carreira de agente comunitário de saúde e de

combate às endemias no território nacional; Délio Malheiros em que solicita seja

realizada audiência pública na cidade de Leopoldina, com o intuito de discutir a atual

situação do serviço de hemodiálise disponibilizado pelo SUS; Carlos Pimenta, Célio

Moreira, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz em que solicitam seja constituído grupo de

trabalho para estudar e propor, em 30 dias, a reestruturação técnica, administrativa,

jurídica e financeira do Hospital São Francisco de Assis. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Caio Luiz de Almeida Vieira de

Mello, Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Minas Gerais;

José Maria Borges, Coordenador Institucional da Secretaria do Estado de Saúde,

representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde;

Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Roberto

Antonio Verônica, Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de

Serviços de Saúde de Belo Horizonte - Sindeess -; Helder Yankous, interventor no

Hospital São Francisco; Geraldo Corsino da Trindade e Ivo de Oliveira Lopes,

membros da comissão criada pelo Conselho Metropolitano da Sociedade São Vicente

de Paulo de Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A
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Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do

público em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Gustavo Valadares, Tiago Ulisses e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Carlos Gomes. 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 de correspondência enviada pelo Sr. Nilton Barreto, da Fundação de

Ecoturismo do Vale do Aço - Fundevale -, encaminhando cópia de “Carta de

Sabinópolis”, documento elaborado como conclusão do I Seminário de Mineração e

Desenvolvimento Regional Sustentável. Passa-se à 2ª Fase da 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 que convertem em diligência à Comissão de Política Agropecuária

e Agroindustrial os Requerimentos nºs 5.348, 5.349 e 5.351/2010. Passa-se à 3ª Fase

da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita seja realizada

audiência pública no Município de Minas Novas para debater a construção da Usina
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Hidrelétrica de Santa Rita, bem como as implicações econômicas, sociais e

ambientais que tal empreendimento gerará; Gil Pereira (2) em que solicita a

realização de audiência pública para discutir as propostas para repartição igualitária

dos recursos dos “royalties” da exploração do pré-sal entre Estados e Municípios, de

acordo com os Fundos de Participação dos Estados - FPE - e dos Municípios - FPM -,

apresentadas na Câmara Federal; e a realização de audiência pública no Município

de Grão-Mogol para discutir os problemas gerados pela exploração das jazidas de

minério de ferro no Norte de Minas e pelo escoamento da produção, bem como as

soluções para esses problemas; Weliton Prado (2) em que solicita a realização de

audiência pública no Município de Uberaba para debater a implantação pela

Petrobras de uma fábrica de ureia e amônia e a construção pelo governo estadual de

um ramal do gasoduto Bolívia - Brasil - Gasbol - entre os Municípios de São Carlos,

no interior paulista, e Uberlândia; e a realização de audiência pública no Município de

Uberlândia para debater a construção de um ramal do gasoduto Bolívia - Brasil -

Gasbol - entre os Municípios de São Carlos e Uberlândia; e Carlos Gomes (2) em que

solicita seja realizada visita à Mina da Serrinha, no Distrito de Piedade de Paraopeba,

no Município de Brumadinho; e seja realizada audiência pública no Município de

Brumadinho para discutir a implantação do projeto de exploração da Mina da

Serrinha, no Distrito de Piedade do Paraopeba, nesse Município, e também os

constrangimentos a que têm sido submetidas as comunidades do entorno envolvidas

no projeto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Gil Pereira.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Deiró Marra, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros

da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados João Leite e
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André Quintão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz,

declara aberta a reunião. Retira-se o Deputado Deiró Marra. Em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Presidente dispensa a leitura da

ata da reunião 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: ofício do Escritório Protásio Vargas

Advogados Associados, por meio do qual encaminha petição formulada em nome de

Rosemari Maciel Castro e outras, referente a supostas irregularidades praticadas por

servidores da Secretaria de Estado de Educação; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Josué

Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte

(13/2/2010). 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. O Presidente, Deputado Ruy Muniz, relator das Emendas nºs 2 a 46,

apresentadas no 1º turno em Plenário, ao Projeto de Lei nº 2.215/2008, determina a

distribuição de avulso do seu parecer. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

os Requerimentos nºs 5.381, 5.412, 5.445 e 5.446/2010. 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 Ruy Muniz, Carlin Moura, Gláucia Brandão e João

Leite em que solicitam reunião com convidados, com a presença de representantes

do Seminário do Esporte, do fórum técnico do Plano Decenal de Educação e do

seminário sobre alimentação escolar e segurança alimentar, realizados pela

Assembleia Legislativa, para debater as emendas, apresentadas em Plenário, ao

Projeto de Lei nº 2.215/2008, que aprova o Plano Estadual de Educação; Délio

Malheiros, Ruy Muniz e Carlin Moura em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, com a finalidade de debater as perspectivas de funcionamento da
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Universidade Vale do Rio Verde - Unincor - e a situação dos alunos em face das

graves crises acadêmica e financeira enfrentadas pela instituição; Paulo Guedes em

que solicita reunião de audiência pública a fim de receber a Profa. Edinéia Mendes

Batista, ex-Diretora da Escola Estadual Presidente Olegário Maciel, localizada no

Município de Manga, para apresentação de denúncia; Ruy Muniz em que solicita

reunião com convidados para debater o Programa de Educação Profissional - PEP -,

da Secretaria de Estado de Educação; Carlin Moura em que solicita reunião de

audiência pública para receber a direção da Escola Estadual Professora Maria de

Magalhães Pinto, localizada no Município de Igarapé, cuja construção, de inspiração

neoclássica, é patrimônio histórico e cultural do Município, ocasião em que será

lançada mais uma edição da revista Magalhães. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Deiró Marra - Gláucia Brandão - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/2/2010

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Célio Moreira, Sebastião Costa e Ruy Muniz (substituindo o Deputado Delvito

Alves, por indicação da Liderança do DEM), 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 Célio

Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.229/2009 (Deputado Sebastião Costa); 4.230/2009

(Deputado Chico Uejo); 4.227/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.845 e

3.919/2009, ambos em virtude de redistribuição, e 4.228/2010 (Deputado Célio
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Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.066/2009 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves). Na fase de discussão do

parecer, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.070/2009, é apresentada proposta de

emenda do Deputado Sargento Rodrigues. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, e é rejeitada a proposta de emenda apresentada. 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 Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de

debater os efeitos da Lei nº 12.014, de 6/8/2009, que alterou o art. 61 da Lei nº 9.394,

de 1996, que define as categorias de trabalhadores considerados profissionais da

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, 2 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Ademir Lucas - Padre João -

Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 14h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini,

Alencar da Silveira Jr. e André Quintão (substituindo o Deputado Carlos Gomes, por

indicação do Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB). Havendo número regimental, o Vice-

Presidente, Deputado Eros Biondini, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o

Presidente da Comissão. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação e



____________________________________________________________________________
260

convida o Deputado André Quintão a atuar como escrutinador. Feita a votação e a

contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas 3 cédulas de

votação e que o Deputado Alencar da Silveira Jr. teve 3 votos para o cargo de

Presidente. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Fábio Avelar. Ato

contínuo, o Vice-Presidente faz a proclamação do eleito, declara empossado como

Presidente o Deputado Alencar da Silveira Jr. e passa-lhe a Presidência. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Antônio Carlos Arantes - Eros Biondini.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Ivair Nogueira, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: Ofício nº 3.455/2009, do Sr. Djalma

Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig, publicado no “Diário do Legislativo”

em 13/2/2010. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou os relatores, citados a seguir: em turno único, Projetos de Lei nºs

3.939, 4.041, 4.064, 4.072, 4.074 e 4.077/2009 (Deputado Ivair Nogueira); e 4.007,

4.076, 4.079 e 4.082/2009 (Deputada Cecília Ferramenta). 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 os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.542/2009

(relator: Deputado Ivair Nogueira); e, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.892/2009 na
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forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

(relatora: Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.696 e 4.046/2009 (Deputado Elmiro

Nascimento); 4.022, 4.048 e 4.054/2009 (Deputado Walter Tosta); e 4.029 e

4.043/2009 (Deputada Cecília Ferramenta), que receberam parecer por sua

aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 5.227, 5.264, 5.266, 5.282, 5.286, 5.287, 5.289 e 5.309/2009;

5.337, 5.338, 5.339, 5.341, 5.360, 5.363, 5.373, 5.376, 5.394, 5.395, 5.414, 5.416 e

5.447/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.629, 3.907, 3.908, 3.910,

3.914 e 3.924/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Gil Pereira em que

solicita seja realizada audiência pública, conjuntamente com a Comissão de

Participação Popular, em Montes Claros, com a finalidade de debater a inserção do

jovem no mercado de trabalho nesse Município e em todo o Norte de Minas; e

Rosângela Reis em que solicita seja encaminhada ao Ministério Público denúncia

recebida por meio de correio eletrônico, para providências cabíveis. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Ivair Nogueira.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e João Leite (substituindo o Deputado Marcus Pestana,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
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presente, também, o Deputado André Quintão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Gustavo Valadares, 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

matéria constante na pauta e votar proposições desta Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. José Elcio Santos Monteze,

Diretor-Geral do DER-MG; Ramon Victor Cesar, Diretor-Presidente da BHTRANS;

César Dias, Chefe de Gabinete da Agência Nacional de Transportes Terrestres

(16/1/2010); Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional no Estado do

DNIT (2) (16/1/2010 e 13/2/2010); e Leonardo Carreiro Albuquerque, Chefe de

Gabinete do Ministro dos Transportes (23/1/2010). 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 5.340, 5.357, 5.367, 5.368, 5.369, 5.382, 5.393

e 5.443/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.982, 2.470,

2.471, 2.472, 2.476, 2.477/2008, 2.981 e 3.607/2009. 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 André Quintão e Antônio Carlos Arantes em que

solicitam reunião de audiência pública no Município de São Sebastião do Paraíso em

conjunto com a Comissão de Participação Popular para debater os valores cobrados

nos pedágio e atraso no cronograma de obras da MG-050; Deputado Carlin Moura

em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de

providências para que se apurem supostas irregularidades nas obras de

terraplanagem, drenagem e capeamento das estradas que ligam os Municípios de

Virgolândia a Nacip Raydan em direção ao Município de Marilac; Deputado Ivair

Nogueira e da Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam reunião de audiência

pública com convidados que mencionam para dar continuidade à discussão sobre a
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realização da obra da Autopista Fernão Dias S.A. - OHL - Brasil na BR-381; Deputado

Gustavo Valadares em que solicita sejam convidados os Srs. Ralph Lima Terra, Vice-

Presidente Executivo da ABIDB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias

de Base -, responsável na entidade pelo Grupo de Trabalho Copa 2014, para

apresentar os estudos preliminares sobre as instalações de infraestrutura necessárias

para a realização da Copa do Mundo, em Belo Horizonte; Luiz Antônio Athayde,

Subsecretário de Assuntos Internacionais da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico, para apresentar o “Master Plan” do Aeroporto Indústria

de Confins elaborado pela Consultoria Changai Airports International, além de

esclarecer detalhes do Projeto Cidade Aeroporto a ser implementado no Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, e solicita ainda seja encaminhado ao Presidente da

Assembleia Legislativa pedido de providências para promover seminário para debater

a segurança nas rodovias do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - João Leite - Adalclever Lopes.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas e Wander Borges, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir

Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Ricardo

Augusto Simões Campos, Diretor-Presidente da Copasa-MG, publicado no “Diário do

Legislativo” de 20/2/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a
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apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.386 a 5.392/2010, 5.405, 5.406, 5.419 a 5.430/2010, este

com a Emenda nº 1; 5.440 a 5.442 e 5.458/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Wander Borges, em que solicita seja realizada

audiência pública com a finalidade de debater as obras do Programa de Aceleração

do Crescimento - PAC - na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em especial nos

Municípios de Vespasiano, Ibirité e Sabará; Dalmo Ribeiro Silva e Ruy Muniz, em que

solicitam seja realizada audiência pública em Pouso Alegre, com o objetivo de

debater a possível cessão a esse Município de parte da área do perímetro urbano,

pertencente ao Exército; e Padre João, André Quintão, Weliton Prado, Vanderlei

Miranda, Carlin Moura, Cecília Ferramenta, Adelmo Carneiro Leão, José Henrique,

Paulo Guedes, Sávio Souza Cruz, Adalclever Lopes e Carlos Gomes, em que

solicitam seja realizada audiência pública com a finalidade de debater a política de

compensação pela perda de receitas destinadas aos Municípios, implementada pelo

governo do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Doutor Ronaldo - Wander Borges -

Carlin Moura.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Getúlio Neiva, por

indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB) 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 Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião
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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 correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/2/2010:

ofício 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na

fase de discussão do parecer da relatora, Deputada Gláucia Brandão, que conclui

pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.195/2009 no 1º turno, a Presidente defere o

pedido de vista do Deputado Carlin Moura. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

5.415/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos: do Deputado Carlin Moura (2), em que

solicita seja realizada visita à Capela de São Domingos do Rio do Peixe - Igrejinha do

Padre Bento -, no Município de Dom Joaquim, a qual teve sua paisagem

descaracterizada em virtude da instalação de duas antenas de transmissão em seu

entorno; e seja agendada reunião desta Comissão com o Secretário de Estado de

Cultura, a Presidente da Fundação Clóvis Salgado e representantes dos servidores

da Companhia de Dança do Palácio das Artes, para discutir a situação funcional dos

servidores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A

ARBITRAGEM, EM 24/2/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
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Silva e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater temas atinentes à Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ayres

Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Presidente da Junta Comercial do Estado de

Minas Gerais - Jucemg -; José Roberto de Lacerda Santos, membro do Conselho

Regional de Economia de Minas Gerais - 10ª Região - Corecon-MG -, representando

o Sr. Jersone Tasso Moreira Silva, Presidente do Corecon-MG; Jorge Raggi, membro

da Sociedade Mineira de Engenheiros - SME -, representando o Sr. Márcio Damazio

Trindade, Presidente da SME; José Eustáquio Geovanini, Conselheiro do Conselho

Regional de Contabilidade de Minas Gerais - CRC -, representando o Sr. Walter

Roosevelt Coutinho, Presidente do CRC; Antônio Carlos Dias Athayde, Vice-

Presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais - CRA-MG -,

representando o Sr. Gilmar Camargo de Almeida, Presidente do CRA-MG; Alexandre

Magno de Moura, Superintendente da Câmara de Mediação e Arbitragem de Minas

Gerais, membro do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem -

Conima - e Presidente do Sindvale; Onofre Junqueira Júnior, Arbitralista, Diretor-

Técnico da CCC Consultoria & Assessoria; Hudson Lídio de Navarro, Diretor-

Superintendente da Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial - Caminas -; e a Sra.

Lígia Xenes Gusmão, Diretora de Registro do Comércio da Jucemg, 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. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Ivair

Nogueira. Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam

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

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 março de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira - Ivair Nogueira.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

25/2/2010

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Antônio Júlio (substituindo o

Deputado Padre João, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Submetido a votação, é rejeitado requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues em que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 4.070/2009,

em 1º turno. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.070/2009

em 1º turno, que conclui pela aprovação da matéria (relator: Deputado Délio

Malheiros), é apresentada Proposta de Emenda nº 1, de autoria do Deputado

Sargento Rodrigues. Submetido a votação, é aprovado o parecer, salvo emenda.

Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda nº 1. Fica, portanto,

aprovado o parecer pela aprovação sobre o Projeto de Lei nº 4.070/2009 em 1º turno.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.144/2010 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Domingos Sávio). 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 encaminhado voto de congratulações ao Delegado Marco Antônio

Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pelo brilhante

trabalho desenvolvido pelo órgão que chefia no caso do maníaco que vinha atacando

as mulheres da região metropolitana. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença 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 março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Neider Moreira - Elmiro Nascimento -

Ivair Nogueira.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/2/2010

Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a obter, em audiência pública, informações e buscar soluções para

as famílias que vivem nos prédios abandonados do Residencial Saint Martin,

localizados na Rua Clorita, Bairro Santa Tereza, nesta Capital. O Presidente dá

ciência do relatório sobre a visita ao Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto,

realizada em 3/11/2009. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Diana Patrícia Cardoso da Silva e Maria da Penha Vieira da Silva,

Presidente e Vice-Presidente da Associação Comunitária dos Moradores do

Residencial Saint Martin, respectivamente; Claudenice Rodrigues Lopes, educadora e

membro da Coordenação Colegiada da Pastoral de Rua; e os Srs. Fábio Alves dos

Santos, Professor no Serviço de Assistência Judiciária - SAJ - da PUC Minas;

Francisco José Guimarães Filho, Presidente da Associação Vila Feliz Esporte

Cultura; Ibiraci José do Carmo, Presidente da Associação Comunitária do Bairro de

Santa Tereza; Cb. Luiz Carlos Cândido de Oliveira, membro do Aglomerado Santa

Tereza; Pe. Elias de Souza, Pároco das Igrejas Santa Tereza e Santa Terezinha, 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 das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina
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a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/3/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Luiz Humberto Carneiro e Weliton Prado.

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, em audiência pública, a questão da segurança pública

no Município de Uberlãndia e região e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” no dia 20/2/2010: ofícios da Sra.

Maria Elizabeth Vitral Amaro, Assessora da Defensoria Pública-Geral, e dos Srs.

Cássio Antonio Ferreira Soares, Chefe de Gabinete do Secretário de Defesa Social, e

Michel Curi e Silva, Juiz de Direito. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir a Sra. Adriana Helena Bueno Vieira, Supervisora Regional de

Educação, representando a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de

Educação; e os Srs. Hélio Ferraz Baiano, Presidente da Câmara Municipal de

Uberlândia; Joemilson Donizetti Lopes, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal,

representando o Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal

de Justiça de Minas Gerais; Breno Linhares Lintz, Promotor de Justiça da Comarca

de Uberlândia, representando o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de

Justiça; José Pacífico Martins Ferreira, Delegado da Polícia Federal em Uberlândia,

representando o Sr. Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional do

Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais; Altemiro Olinto Cristo, Chefe da

Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia, representando o Sr. Waltair

Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas

Gerais; Evaldo Gonçalves da Cunha, Coordenador Local da Defensoria Pública em
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Uberlândia, representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral; Cel.

PM Dilmar Fernandes Crovato, Comandante da 9ª Região de Polícia Militar,

representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG;

Gilmar Souza Freitas, Chefe do 9º Departamento de Polícia Civil, representando o Sr.

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

Ten.-Cel. Felipe José Aidar Martins, Comandante do 5º Batalhão dos Bombeiros

Militares; e Juarez Alves Pereira, Presidente do Conselho de Entidades Comunitárias

de Uberlândia, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na

qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais e em seguida passa a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e

ao Deputado Tenente Lúcio, também autores do requerimento. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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

5.459/2010. 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 da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite e Tenente Lúcio (4) em que solicitam seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para a construção da sede do

Instituto Médico Legal no Município de Uberlândia e para a implantação do Posto de

Polícia Integrada - PPI -; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao

Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências para instalação de

banheiros e toldos na Penitenciária Pimenta da Veiga e no Presídio Jacy de Assis

para propiciar melhores condições aos parentes dos presos; seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para instalar câmeras de

segurança do Programa Olho Vivo na Av. Afrânio Rodrigues da Cunha, no Município

de Uberlândia; seja realizada reunião para, em audiência pública, obter informações

da Polícia Civil de Minas Gerais sobre sua eficiente atuação no esclarecimento dos

homicídios creditados ao “serial killer” do Bairro Industrial, em Contagem; da
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Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Luiz Humberto Carneiro

(2) em que solicitam seja encaminhado ao Ministro da Justiça pedido de providências

para aumentar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Estado de Minas Gerais e

designar mais Delegados, policiais federais, Peritos e Escrivães para a

Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais; do Deputado Weliton Prado

em que solicita seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Uberlândia pedido de

providências para garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança

Pública, dotando-o de infraestrutura, equipamentos e pessoal; da Deputada Maria

Tereza Lara em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido

de providências para a humanização dos estabelecimentos prisionais de Uberlândia

com aumento da oferta de trabalho e de ensino profissionalizante para os presos; do

Deputado Tenente Lúcio (11) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de

Defesa Social pedidos de providências, referentes ao Município de Uberlândia, para

garantir o pagamento de diárias de viagens e adquirir viaturas descaracterizadas para

o trabalho investigativo; para a aquisição de um prédio próprio ou locado destinado à

implantação da delegacia regional; para a ampliação do efetivo policial; para a

manutenção de viaturas e equipamentos atuais e aquisição de novos; para a

ampliação do projeto Jovens Construindo a Cidadania - JCC -, e do Programa

Educacional de Resistência às Drogas - Proerd -; para a implantação de clínicas

públicas de tratamento de dependentes químicos; para o aumento de viaturas e

equipamentos para o Corpo de Bombeiros; para viabilizar recursos materiais e

humanos com o objetivo de ampliar o Programa Consep Rural, que hoje conta com

23 unidades; para a implantação de oito Áreas Integradas de Segurança Pública -

Aisp - ; para a implantação da 2ª Delegacia Regional nomeando 40 Agentes e 20

Escrivães para atender a demanda; e seja encaminhado ao Comandante-Geral da

Polícia Militar pedido de providências com vistas à prestação de assistência jurídica

do Estado ao Policial Militar quando este, no exercício de sua função, se envolva em

conduta eventualmente ilegal. A Presidência acusa o recebimento do requerimento do

Deputado Weliton Prado em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado

pedido de informações sobre os motivos que levaram o Executivo a não assinar

convênio para implantação no Estado do novo sistema de identificação digital Afis.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 19.568,

19.621 E 19.625, EM 2/3/2010

Às 14h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Fábio Avelar e Padre João, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e

comunica 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 Fahim Sawan para atuar como escrutinador.

Apurados os votos, verifica-se a eleição, para Presidente, do Deputado Fahim Sawan

e, para Vice-Presidente, do Deputado Fábio Avelar, ambos com 3 votos. O Presidente

“ad hoc” empossa o Presidente eleito, Deputado Fahim Sawan, que, ao assumir a

direção dos trabalhos, empossa o Vice-Presidente, Deputado Fábio Avelar, e designa

os seguintes relatores: Vetos Totais às Proposições de Lei nºs 19.568 (Deputado

Fábio Avelar); 19.621 (Deputado Padre João); e 19.625 (Deputado Fahim Sawan).

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, informa aos membros da Comissão que a próxima reunião será

convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Fahim Sawan, Presidente - Fábio Avelar - Padre João.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/3/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro
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Lessa, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Os Deputados Jayro Lessa e Agostinho Patrús

Filho se retiram da reunião. Registra-se a presença do Deputado Antônio Carlos

Arantes e dos Srs. Cel. César Braz Ladeira, Presidente da União dos Militares de

Minas Gerais; Cel. Edvaldo Piccini Teixeira, Presidente do Clube dos Oficiais, Maj.

Márcio Ronaldo de Assis, Presidente da Associação dos Oficiais, Subten. Luiz

Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros

Militares, e Cb. Amaury Soriano de Oliva, Diretor Administrativo do Centro Social dos

Cabos e Soldados da PMMG. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que

conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.070/2009, tem a discussão adiada

atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela

Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.559

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

Proposição de Lei n° 19.559, que dá nova redação ao  inciso II do § 1° do art. 2° da
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Lei n° 8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre 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.

Por meio da Mensagem n° 459/2010, publicada no “Diá rio do Legislativo” de

4/2/2010, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões do veto.

Compete a esta Comissão Especial emitir parecer sobre a matéria, nos termos do

art. 111, I, “b”, combinado com o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação

O veto parcial oposto pelo Governador do Estado incide sobre o art. 2º da

proposição:

“Art. 2° - A receita decorrente do uso das instalaç ões de distribuição relativa às

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.”

Em suas razões do veto, o Chefe do Executivo manifestou o seguinte

entendimento: “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”.

Ainda ao longo de sua argumentação, lembra o Governador do Estado a Lei nº

9.472, de 16/7/97, que, ao regular a organização dos serviços de telecomunicação,

fixou regras atinentes aos direitos e deveres dos usuários dos serviços, tendo

instituído a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - com a função de

promover a aplicação dessas e de diversas outras regras da citada lei. Acrescenta,

ademais, que a mesma lei, conferiu a tal agência, no art.19, IV, X, XII e XVI, o

exercício do poder normativo complementar, de tal modo que não seria dado ao

legislador estadual estabelecer regras ou condições relativas à prestação de serviços

de telecomunicações.

Por outro lado, entende o Poder Executivo que o referido art. 2º também esbarra na
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regulação específica do setor elétrico, igualmente privativa da União. A Agência

Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, que exerce poder normativo semelhante ao da

Anatel, estabelece critérios próprios para aplicação de recursos decorrentes das

receitas oriundas ou não do serviço público de energia elétrica. A Resolução

Normativa Aneel nº 375, de 25/8/2009, 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, determina, no seu art. 15,

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”.

São irrefutáveis as premissas adotadas pelo Poder Executivo para discordar do

texto contido no art. 2º em referência. Sendo a União competente para dispor sobre

os serviços de telecomunicações e de fornecimento de energia elétrica, cabe a ela e

somente a ela dispor sobre todos os aspectos normativos pertinentes à matéria.

Ambas as normas, ademais, devem ser consideradas inócuas já que apenas

produzem um efeito moral. Acenam para a inegável necessidade de gerir as receitas

tarifárias com vistas a facilitar o acesso da população aos serviços públicos e, nesse

sentido, fazem pesar verdadeira “espada de Dâmocles” sobre a consciência do

legislador competente para regular a justa distribuição dos recursos daí arrecadados.

Mas não passam disso. Nenhum efeito jurídico se desdobra do texto do art. 2º ora em

apreciação, bem como do art. 15 da citada Resolução nº 375, de 2009.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

19.559.

Sala das Comissões, 4 de março de 2010 .

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Sebastião Costa -

Carlin Moura (voto contrário).

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 117

Comissão Especial

Relatório
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O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual, vetou parcialmente a

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.

Por meio da Mensagem nº 464/2010, publicada no “Diário do Legislativo” de

4/2/2010, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões do veto incidente sobre a proposição, o qual deve receber parecer desta

Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Por meio da Mensagem nº 464/2010, o Governador do Estado opôs 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. O dispositivo vetado, que resultou de emenda parlamentar, introduz o §

3º no art. 96 da Lei Complementar nº 102, o qual estabelece que, “nos casos de

suspensão de procedimento licitatório ou de concurso público, o mérito deverá ser

decidido no prazo de noventa dias, sob pena de perda da eficácia da medida

cautelar”.

Nas razões do veto, alega o Chefe do Poder Executivo, seguindo orientação da

Corte de Contas, que o comando normativo em questão não atende aos melhores

princípios da administração pública quanto à eficiência, à legalidade e ao interesse

público. Ao ensejo, julgamos de bom alvitre transcrever, literalmente, a

fundamentação apresentada para a negativa de sanção:

“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

contatadas ilegalidades, e que o art. 97 da citada lei complementar é expresso ao

prever que a regulamentação de tais medidas estará disciplinada no Regimento
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Interno da Corte, que foi editado pela Resolução nº 12, de 27 de dezembro de 2008,

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

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

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

Além disso, o Governador do Estado sustenta que a manutenção de preceito dessa

natureza no texto legal pode acarretar transtorno aos trabalhos da Corte, uma vez

que impacta prazos internos e externos de tramitação dos processos, fato que exigirá

uma ampla revisão da mencionada Resolução nº 12.

Não obstante seja difícil estabelecer, com precisão e objetividade, os contornos

entre o que deve ser objeto de lei formal e o que deve ser regulado por decretos,

regimentos ou resoluções, que são atos administrativos normativos, discordamos dos

argumentos expostos pelo Tribunal de Contas e acatados pelo Chefe do Poder

Executivo. No plano doutrinário, é comum a assertiva segundo a qual a lei deve trazer

os elementos essenciais da providência impositiva, cabendo aos regulamentos

promover o detalhamento necessário à aplicação da norma principal, ou seja, as

providências administrativas que visem à concreção dos preceitos legais. Igualmente,

grande parte da doutrina tradicional, ao tratar das relações entre o domínio legal e o

domínio regulamentar, sustenta que apenas a lei pode inovar a ordem jurídica, razão

pela qual é rotulada de norma primária. Decretos, resoluções e regimentos, por serem

atos normativos desprovidos de caráter inovador, são considerados normas

secundárias. Consequentemente, esses atos jamais poderiam contrariar a lei, sob

pena de nulidade. Assim, decretos, regulamentos, regimentos internos, portarias e

resoluções, entre outros atos desse jaez, devem guardar estrita fidelidade aos

mandamentos legais, pois são hierarquicamente inferiores à lei.

No caso em tela, o problema diz respeito ao instrumento mais adequado para o

tratamento da matéria, a saber, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, que organiza a

instituição e tem o “status” de lei complementar, ou a resolução da Corte, que é ato

administrativo normativo utilizado para disciplinar os assuntos “interna corporis”.

Estes abrangem as matérias de competência privativa de determinado órgão ou

autoridade, razão pela qual devem ser regulados por atos internos, que,

normalmente, estabelecem procedimentos administrativos para a execução de suas
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atividades. A título de exemplificação, os regimentos internos dos órgãos colegiados,

como é o caso dos regimentos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas,

são formalizados por meio de resolução. Obviamente, as resoluções editadas pela

Corte de Contas devem respeitar as diretrizes constantes na lei orgânica, e não o

contrário, sob pena de transformar a norma complementar em ato secundário e a

resolução em ato primário. Se houver eventual discrepância entre o comando legal e

o comando regimental, prevalece o disposto no ato de maior hierarquia, cabendo ao

órgão competente tomar as medidas cabíveis para promover essa adequação, em

respeito ao princípio da hierarquia das leis.

Ora, o Tribunal de Contas, no exercício de suas relevantes atribuições

constitucionais, tem a prerrogativa de suspender liminarmente, por meio de medidas

cautelares, o processo licitatório, conforme destacado nas razões do veto, em caso

de fundado receio de grave lesão ao erário público ou de risco de ineficácia da

decisão de mérito. Se o ato for sustado, parece-nos pertinente a fixação de um prazo

razoável de 90 dias para a decisão final da questão, sob pena de perda de eficácia da

decisão cautelar. A nosso ver, tal comando é plenamente compatível com os

princípios da eficiência, do interesse público e da segurança jurídica. No primeiro

caso, por se tratar de uma regra que enfatiza a celeridade nas decisões da Corte de

Contas, ideia oposta à de lentidão e morosidade na tomada de decisões. A propósito,

o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, o qual foi introduzido pela

Emenda à Constituição nº 45, de 2004, determina que “a todos, no âmbito judicial e

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação” (destaque nosso). Não há dúvida de que

esse comando se aplica a todos os órgãos judiciais e administrativos, o que abrange

os julgamentos proferidos pelos Tribunais de Contas. Essa celeridade nas decisões

traz benefícios para o interesse público, uma vez que a sociedade tem direito a

governo honesto, justo e obediente à lei, e espera dos órgãos fiscalizadores uma

atuação efetiva voltada para a preservação do princípio da legalidade. Assim,

entendemos que a medida vai ao encontro do interesse público, diferentemente do

alegado pelo Governador do Estado.

Quanto ao princípio da segurança jurídica, trata-se de um postulado fundamental do
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Estado Democrático de Direito, pois se relaciona à estabilidade e à certeza das

relações jurídicas, sejam elas travadas entre particulares, sejam firmadas entre estes

e o poder público. No caso em tela, se há uma decisão a ser proferida pela Corte de

Contas, independentemente de haver decisão cautelar anterior, o princípio em

questão requer o julgamento final do órgão colegiado para a solução administrativa

do conflito. Portanto, a regra fixadora do período de 90 dias para a decisão de mérito

está em harmonia com a segurança jurídica.

Saliente-se que o legislador, por uma simples questão de conveniência política, tem

a liberdade de decidir as matérias que deverão constar no enunciado legal. Isso

porque, em princípio, pode optar por uma disciplina mais ampla ou mais restrita de

determinada matéria. Quanto mais minuciosa e pormenorizada a lei, menos espaço

remanesce para a sua regulamentação. Contrariamente, quanto mais enxuta a

atividade legislativa, mais amplo será o espaço de regulamentação. Nesse caso, cabe

ao legislador – e apenas a ele – decidir politicamente a melhor forma de regular o

assunto. A fixação de prazo para a prática de atos jurídicos não é atividade estranha

à função legiferante, haja vista que inúmeras leis federais e estaduais estabelecem

prazos para a realização de certos procedimentos e para a anulação de atos

irregulares. Para exemplificar, a legislação processual brasileira contém diversos

preceitos atinentes a prazo; outrossim, a Lei Federal nº 9.784, de 1999, que regula o

processo administrativo no âmbito da União, também prevê prazos para a decisão do

processo e a anulação de atos ilegais praticados pela administração. O art. 49 dessa

lei prescreve que a administração tem o prazo de até 30 dias para julgar o processo,

salvo prorrogação por igual período, o qual deve ser contado a partir da instrução. O

“caput” do art. 54, por sua vez, prevê o prazo decadencial de 5 anos para a

administração anular os atos administrativos que impliquem efeitos favoráveis para os

destinatários, contados da data em que forem praticados. Em Minas Gerais, o “caput”

do art. 47 da Lei nº 14.184, de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no

âmbito da administração pública estadual, prescreve que “o processo será decidido

no prazo de até sessenta dias contados da conclusão da sua instrução” (destaque

nosso). Se a decisão não for proferida no prazo legal, o art. 48 da lei mineira proíbe a

unidade administrativa responsável pelo julgamento do processo de concluir os
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demais processos em tramitação, até que seja emitida a decisão. Vale lembrar que a

lei em questão contém regras gerais de processo administrativo, e suas disposições

vinculam todos os órgãos do poder público, entre os quais o Tribunal de Contas,

conforme se depreende do § 1º do art. 1º da Lei nº 14.184. Trata-se, pois, de regras

gerais que só se aplicam na ausência de normas específicas que regulem

determinada matéria. A própria Lei Complementar nº 102, em diversos dispositivos,

estabelece prazos para a realização de procedimentos e a prática de atos, entre os

quais se destacam o art. 3º, incisos I e II; o art. 16; os arts. 40 a 44; o parágrafo único

do art. 52; os arts. 64, 68 e 96. Já os arts. 81 e 82 contêm normas relativas à

contagem de prazos.

Portanto, ao fixar prazo para a Corte de Contas julgar o mérito das licitações e dos

concursos públicos, após a suspensão liminar do procedimento, a norma vetada não

invade a competência privativa do Tribunal de Contas nem afronta sua autonomia

administrativa. Isso porque a estipulação de prazo para decidir procedimentos

administrativos não é atribuição exclusiva de regimentos ou resoluções. Assim, não

seria juridicamente correto afirmar que o legislador complementar não pode

disciplinar a matéria, sob o argumento de que o assunto deve ser tratado por ato

interno do próprio Tribunal. Admitir essa tese seria o mesmo que reduzir a

importância da lei, norma genérica, abstrata e inovadora por definição, e aumentar a

relevância da resolução, que é um ato administrativo normativo, normalmente de

efeitos internos.

A Lei Complementar nº 102 enumera, no art. 96, as medidas cautelares que

poderão ser baixadas pelo Tribunal de Contas no exercício de suas atribuições, a

saber: a recomendação à autoridade superior competente do afastamento temporário

do responsável, em caso de indícios de irregularidade; a indisponibilidade de bens em

quantidade suficiente para garantir o ressarcimento dos danos em apuração; a

sustação de ato ou de procedimento até a decisão do mérito; e o arresto. O art. 97,

por sua vez, determina que essas medidas cautelares serão regulamentadas no

Regimento Interno, aplicando-se, subsidiariamente, as normas do Código de

Processo Civil. É precisamente a interpretação literal desse dispositivo que dá a

impressão de que o prazo para o julgamento do mérito será fixado, exclusivamente,
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por ato interno da Corte de Contas, exegese que não se nos afigura a mais

adequada, conforme destacado.

Dessa forma, além de não contrariar a Constituição nem invadir a seara privativa da

Corte de Contas, parece-nos que a fixação desse prazo na lei complementar é

conveniente em razão da força normativa da lei formal e da repercussão da matéria

no interesse público. A peculiaridade do tema justifica a sua disciplina no plano

legislativo e assegura mais estabilidade ao preceito, pois sua alteração pressupõe a

utilização do processo legislativo formal, que é aberto, dinâmico, visível e

democrático, o que nem sempre ocorre com a edição de atos internos.

Quanto à alegação do Tribunal de Contas de que a preservação do dispositivo pode

acarretar ampla alteração da Resolução nº 12, de 2008, da Corte de Contas, cabe

lembrar que isso é uma decorrência natural do princípio da hierarquia das leis. As

normas de hierarquia inferior, como os decretos, as resoluções, os regimentos e as

deliberações dos órgãos colegiados devem respeitar as diretrizes contidas na lei, sob

pena de nulidade.

Portanto, discordamos patentemente das razões do veto e entendemos que o

preceito vetado está em sintonia com os princípios constitucionais que regem a

atividade administrativa, especialmente os postulados da legalidade, da eficiência e

do interesse público, os quais devem balizar todas as decisões do poder público.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial oposto à Proposição

de Lei Complementar nº 117.

Sala das Comissões, 4 de março de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Sebastião Costa -

Carlin Moura.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 118

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
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proposição de lei em epígrafe, que altera a Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, 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 n° 177, de 26/1/2007, que

estabelece as tabelas de remuneração dos cargos de provimento em comissão da

AGE.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 488, de

10/1/2010.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art.

111, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre

ele emitir parecer.

Fundamentação

A proposição de lei em exame dispõe, em linhas gerais, sobre alterações na

estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado – AGE –, especialmente no que

concerne à criação da Câmara de Coordenação e à composição do Conselho

Superior da AGE. Entre outras matérias previstas na proposição de lei, a

Subadvocacia-Geral do Contencioso está sendo subdividida em Procuradorias

Especializadas e em Advocacias Regionais do Estado, e estão sendo transformados

cargos de Subadvogado-Geral do Contencioso e de Consultor Jurídico-Chefe em

cargos de Procurador-Chefe.

Durante a tramitação da matéria nesta Casa, inúmeras alterações foram feitas no

projeto original, encaminhado pelo Governador, especificamente no que concerne a

direitos referentes à carreira de Procurador do Estado, previstos na Lei

Complementar nº 81, de 10/8/2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades

Jurídicas do Poder Executivo. Alguns desses dispositivos foram vetados pelo

Governador do Estado; passamos a analisá-los.

Primeiramente, foram vetados os arts. 1º, 2º e 3º da proposição de lei. Alega o

Governador que há vício de iniciativa nesses artigos, uma vez que tratam de regime

jurídico dos servidores púbicos de órgão da administração direta, ferindo, pois, o art.

66, inciso III, alínea “c”, da Constituição do Estado, que as inclui entre aquelas de sua

iniciativa privativa.
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No que toca ao assunto, é preciso esclarecer que, embora o Supremo Tribunal

Federal –STF–, em muitas decisões, já tenha se manifestado ser o poder de emenda

parlamentar limitado não só aos dispositivos expressamente previstos na

Constituição, mas também à afinidade lógica com o projeto e com o poder de

iniciativa, em recente decisão, manifestou-se a referida Corte de maneira diferente.

No julgamento da ADI 258067/RJ, relator: Ministro Celso de Mello, publicado no DJE

de 29/9/2009, o STF decidiu que os projetos de lei, ao serem enviados ao

Parlamento, obedecendo às normas de iniciativa, previstas no texto constitucional,

podem ser objeto de emenda dos parlamentares, desde que obedecidas as vedações

previstas no próprio texto constitucional. Ressaltou o relator que “o exercício do poder

de emenda, pelos membros do parlamento, qualifica-se como prerrogativa inerente à

função legislativa do Estado.”

Portanto, cada situação deve ser analisada, de maneira específica.

Feitas tais considerações, passamos à análise pontual dos dispositivos vetados.

O art. 1º da proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 3º da Lei Complementar nº

81, de 2004, determinando que os cargos de chefia dos setores jurídicos da

Advocacia Pública do Estado serão exercidos privativamente pelos Procuradores do

Estado. Além da alegação de inconstitucionalidade acima explanada, afirma o

Governador que tal norma impõe restrições ao poder de escolha do Advogado-Geral

do Estado, limitando-o a um universo reduzido de servidores e impedindo a

contribuição de outras personalidades no comando dos referidos cargos. Argumenta,

ainda, que nem mesmo no modelo federal é adotada esta restrição, o que demonstra

a inconveniência de tal dispositivo. Pelas razões de conveniência administrativa

alegadas pelo Governador, opinamos, pois, pela manutenção do veto oposto ao art.

1º da proposição de lei.

Quanto ao veto oposto ao art. 2° da proposição de l ei, segundo o qual, para o

ingresso na carreira da Advocacia Pública do Estado, é necessário ter, no mínimo,

três anos de exercício de atividade jurídica, privativa de bacharel em Direito,

devidamente comprovados, manifestamos por sua rejeição. Ao contrário do que alega

o Governador do Estado, em suas razões do veto, entendemos que a experiência de

três anos selecionará profissionais bem mais capacitados para o exercício de função
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tão nobre como a da Advocacia Pública do Estado.

O art. 3º da proposição de lei em exame promove alterações no inciso I do art. 10 e

no “caput” do art. 20 da referida lei complementar. A alteração do inciso I do art. 10 é

simples decorrência da exigência que acabamos de analisar, fazendo constar, entre

os requisitos a serem comprovados para a posse em cargos da carreira da Advocacia

Pública do Estado, os três anos de exercício de atividade jurídica. Como opinamos

pela rejeição do veto oposto ao art. 2º, somos também pela rejeição deste dispositivo

previsto no art. 3º da proposição de lei. Já no que se refere à alteração do art. 20, que

prevê que o Procurador do Estado afastado do efetivo exercício do cargo não poderá

ser promovido por merecimento, somos favoráveis à manutenção do veto. Conforme

alega o Governador do Estado, a matéria já está tratada de forma mais conveniente

no art. 20 da lei, que dá ao Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado a

competência para decidir criteriosamente sobre cada caso. Dessa forma, opinamos

pela manutenção do veto oposto ao art. 20 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a

que se refere o art. 3º da proposição de lei em análise.

O Governador manifesta igualmente oposição ao art. 8º da proposição de lei, que

altera a redação do inciso I do § 1º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004.

Trata o dispositivo da remoção do Procurador do Estado, de ofício, por comprovada

necessidade do serviço, desde que haja prévia aprovação do Conselho Superior da

Advocacia-Geral do Estado. Alega o Governador que a regra, como está redigida,

contribui para mais eficiência na prestação do serviço público, dispensando a

aprovação do Conselho. Concordamos com as razões de oportunidade e

conveniência apresentadas pelo Governador, uma vez que a comprovada

necessidade do serviço requer um ato mais ágil da administração, o que contribui

para a maior eficiência do funcionamento do órgão. Opinamos, assim, pela

manutenção do veto.

Opõe, ainda, o Governador veto aos arts. 4º e 5º da proposição de lei.

O art. 4º altera o art. 22 da Lei Complementar nº 81, de 2004, restringindo o alcance

do dispositivo vigente. Nos termos atuais, perde o direito à promoção ou progressão

por merecimento o Procurador do Estado que, no período aquisitivo, sofrer disposição

disciplinar. A alteração feita pelo art. 4º só prevê a perda do direito de promoção, e
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não de progressão, o que não faz sentido, gerando, até mesmo, incoerência, como

alega o Governador. Opinamos pela manutenção do veto.

O Governador opõe, também, veto ao art. 5º da proposição de lei, que altera o

inciso II do art. 26 da mencionada lei complementar, conferindo ao Procurador do

Estado a prerrogativa de possuir carteira de identidade funcional, conforme o modelo

aprovado pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado. Nos termos atuais,

o Procurador já tem essa prerrogativa assegurada, todavia o modelo é aprovado pelo

Advogado-Geral do Estado. Consideramos que padronização do modelo deve ser

feita por órgão de hierarquia superior, o que confere mais democracia à escolha.

Ademais, as razões alegadas pelo Governador, de que se trata de vício de iniciativa,

não prosperam, pois, como já salientado no início deste parecer entendemos que tal

regra está dentro do poder de emenda deste Parlamento. Opinamos, pois, pela

rejeição do veto oposto ao art. 5º da proposição de lei.

Quanto ao veto oposto ao art. 6º da proposição de lei, que acrescentou o art. 26-B à

Lei Complementar nº 81, de 2004, somos por sua manutenção. Tal dispositivo

estabelece a remuneração a ser percebida por Procurador designado para substituir o

detentor de cargo ou de função de chefia ou coordenação e estabelece uma

gratificação mensal para substituição em caso de férias, licença ou qualquer outra

hipótese. Trata-se de dispositivo flagrantemente inconstitucional, uma vez que é fruto

de emenda parlamentar e acarreta aumento de despesa, o que é vedado no art. 68,

inciso I, da Constituição do Estado. Somos, pois, pela manutenção do veto.

O Governador opõe, também, veto ao art. 10 da proposição de lei, segundo o qual

os representantes dos Procuradores-Chefes e dos Advogados Regionais do Estado,

que são membros do Conselho da AGE, não perdem assento no Conselho em virtude

de exoneração dos cargos em comissão que ocupam. O Governador alega razões de

mérito e de inconveniência da aplicabilidade de tal dispositivo, uma vez que a

exoneração do servidor de cargo de provimento em comissão, seja a pedido, seja a

critério do Governador, retira a sua representatividade da categoria. Ademais, o § 5º

do art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005, de que trata o art. 10 da proposição

de lei, prevê que cada membro do Conselho Superior da AGE terá um suplente, o

que reforça a falta de sentido do dispositivo. Entendemos pertinentes as razões
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apresentadas pelo Governador e opinamos pela manutenção do veto oposto ao 10 da

proposição de lei.

Por fim, o Governador opõe veto ao art. 6º-A da Lei Complementar nº 83, de 2005,

acrescido pelo art. 12 da proposição de lei em análise, que estabelece que o

Corregedor da AGE será nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois

anos, admitida a sua recondução por igual período. Prevê, ainda, o dispositivo vetado

que o cargo de Corregedor da AGE é privativo de Procurador do Estado. Entende o

Governador que, nesse caso, há contrariedade ao interesse público, na medida em

que o Corregedor deve acompanhar a equipe governamental e que pode ser

substituído em caso de modificação dessa equipe. Todavia, por tratar-se de um cargo

que tem o poder de exercer controle e que tem poderes disciplinares, como dispõe o

art. 6º da Lei Complementar nº 83, de 2005, entendemos que conferir ao Corregedor

um mandato fixo irá contribuir para que ele exerça as suas funções com mais isenção

e eficiência. Ademais, o dispositivo que estabelece que o cargo de Corregedor é

privativo de Procurador de Estado de último nível de carreira está previsto em decreto

(Decreto nº 44.113, de 21/9/2005) e trazê-lo para a lei confere mais segurança

jurídica para a instituição. Pelas razões expostas opinamos pela rejeição do veto ao

art. 12 da proposição de lei.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela manutenção do veto oposto ao art. 1º da

proposição de lei, ao “caput” do art. 20 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se

refere o art. 3º da proposição de lei, ao art. 22 da Lei Complementar n° 81, de 2004, a

que se refere o art. 4° da proposição de lei, ao ar t. 26-B da Lei Complementar n° 81,

de 2004, a que se refere o art. 6º da proposição de lei, ao inciso I do § 1° do art. 30-A

da Lei Complementar n° 81, de 2004, a que se refere  o art. 8° da proposição de lei, e

ao § 6° do art. 4° da Lei Complementar n° 83, de 20 05, a que se refere o art. 10 da

proposição de lei, e pela rejeição do veto ao art. 2° da proposição de lei, ao inciso I do

art. 10 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 3º da proposição

de lei, ao art. 5º da proposição de lei e ao art. 6º-A da Lei Complementar n° 83, de

2005, a que se refere o art. 12 da proposição de lei.

Sala das Comissões, 4 de março de 2010.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo Corrêa -

Carlin Moura (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 273/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Estrela da Manhã de Águas Formosas, com sede

nesse Município.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 273/2007 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Estrela da Manhã de Águas Formosas, com sede nesse Município, que tem como

finalidade apoiar e ampliar ações e programas que visem à melhoria da qualidade de

vida dos seus habitantes.

Para alcançar seus propósitos, a entidade presta assistência às famílias, de forma

especial às crianças; combate a fome e a pobreza; realiza atividades educacionais,

culturais, esportivas e de lazer; oferece cursos profissionalizantes a seus associados,

visando a sua integração no mercado de trabalho; presta atendimento na área da

saúde aos mais necessitados; firma convênios com entidades públicas e privadas

para subsidiar suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade, de acordo com o constante

no art. 1º de seu estatuto.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 273/2007,

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

Justiça.
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Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/3/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Walter Tosta notificando o falecimento do Sr. Fernando Padovani,

ocorrido em 27/2/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE MARÇO DE 2010

ATAS

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

LEGISLATURA EM 4/3/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -

Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Carlin Moura - Doutor Rinaldo

- Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Getúlio Neiva - João Leite - Padre João - Rômulo

Veneroso - Sávio Souza Cruz - Wander Borges.

Falta de Quórum

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

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a extraordinária de terça-feira, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição de 9/3/2010.).

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Padre João; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.437; discurso do

Deputado Weliton Prado; votação secreta; rejeição - Inexistência de quórum especial

para votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 630/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,
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em 1º turno, do Projeto de Lei nº 610/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.642/2009;

aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.416/2008;

aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.793/2009;

discursos dos Deputados Padre João e Antônio Júlio; votação do projeto; aprovação -

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.794/2009; aprovação -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - 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 - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Irani Barbosa - 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 - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. A Presidência

anuncia que hoje é o aniversário do Deputado Doutor Ronaldo. Em nome da Mesa e

de todos os colegas, desejamos muitas felicidades e muito sucesso na sua vida
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particular e pública.

1ª Parte

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, gostaria que constasse, nos anais

desta Casa, o editorial do jornal “Estado de Minas” de hoje, que, ao contrário do que

acontece todos os dias, na primeira página chama a atenção do povo mineiro. Sr.

Presidente, o editorial reflete com muita clareza e precisão o sentimento de Minas nos

momentos que vivemos, nesta fase pré-eleitoral. Assim, devido à sua precisão e à

oportunidade é que gostaria que tal editorial constasse nos anais desta Casa. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, ratifico as palavras do Deputado

Carlos Mosconi para que se registre nos anais da história a matéria hoje publicada no

jornal “Estado de Minas”. O sentimento maior de Minas é o sentimento do povo.

Minas sempre está na vanguarda com a sua história e sentimento, a sua tradição, por

Tancredo Neves e por tantos outros que fizeram a história vívida deste país. A

reflexão que nos traz esse editorial é quanto aos destinos políticos do Brasil. É muito

importante que cada parlamentar, que cada mineiro tenha a compreensão do forte

sentimento trazido pelo editorial, e de que isso poderá mudar os destinos deste país.

Assim, ratifico, como membro do PSDB, como mineiro, como parlamentar, esse feliz

artigo, que, sem dúvida, demonstra inequivocamente o sentimento daquele que torce

por Minas, que ama Minas e ama o Brasil. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradeço a atenção. Informo ao

Plenário que, com muita alegria, na noite de ontem, por volta das 22 horas, o Plenário
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da Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, a

PEC nº 300, que trata do piso salarial nacional dos policiais, dos bombeiros e dos

policiais civis do Brasil. Sr. Presidente, parabenizo todos os Deputados Federais por

Minas Gerais, especialmente o Deputado Federal Dagoberto, Líder da Bancada do

PDT na Câmara dos Deputados, com quem conversamos nos dias 2 e 3 de fevereiro.

Naquela ocasião, o PDT firmou o compromisso de que seus 25 Deputados Federais

votariam pela aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Como todas as

propostas, essa teve um percurso difícil, enfrentou muitos embates e discussões.

Chegou-se a um consenso, e a PEC nº 446, a antiga PEC nº 41, oriunda do Senado,

de autoria do Senador Renan Calheiros, foi aglutinada. Houve acordo na Câmara dos

Deputados, e, das PECs nºs 300 e 446, surgiu uma emenda que corresponde ao

texto votado e refaz o piso, inicialmente de R$4.500,00 para R$3.500,00. Estive com

o Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, a quem pedi para

que se votasse a PEC. Entreguei-lhe o ofício e reiterei que essa era a vontade dos

policiais e dos bombeiros militares, assim como a dos policiais civis de Minas Gerais,

e ele me respondeu que submeteria a matéria ao Colégio de Líderes e que faria todo

o esforço. De fato, ontem essa matéria foi incluída na pauta, depois de muitos

embates. Destaco a atuação de vários Deputados Federais por Minas Gerais, como o

Mário Heringer, companheiro de bancada; o Deputado Lincoln Portela, que fez um

pronunciamento extremamente emocionante; a Deputada Jô Moraes; enfim, destaco

o conjunto dos Deputados Federais por Minas Gerais, a quem agradeço. Digo aos

policiais, aos bombeiros militares e aos policiais civis de Minas Gerais que o nosso

partido, o PDT, manteve o compromisso de que toda a bancada votaria

favoravelmente à aprovação da PEC. Esse é o primeiro passo. É bom que neste

momento os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais e os policiais civis que

estão assistindo à TV Assembleia saibam que a aprovação da emenda foi o primeiro

passo. Agora esse projeto será votado no 2º turno e, depois, voltará ao Senado, se

não sofrer nenhuma alteração. Com a aprovação no 1º e 2º turnos na Câmara e no

Senado, o Presidente da República terá a iniciativa de enviar um projeto de lei

ordinária para criar o Fundo Nacional Complementar. Hoje, conforme determina o art.

21, inciso XIV, da Constituição da República, compete à União manter e organizar os
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policiais civis e militares e os bombeiros do Distrito Federal. Portanto, quem paga a

polícia do Distrito Federal é a União. Esperamos que o governo federal, pela primeira

vez na história, mostre a sua cara, demonstre que pode criar um fundo complementar

para os salários dos policiais e dos bombeiros militares. Sr. Presidente, quero

registrar que a reunião de ontem foi magnífica, extraordinária e ficará registrada nos

anais da Câmara dos Deputados, que reconhece os que defendem a sociedade com

a sua vida, com todo o suor, com todas as lágrimas. Ficam aqui registrados, Sr.

Presidente, os meus agradecimentos aos Deputados Federais por Minas Gerais.

Cumprimento o Deputado Federal Mário Heringer, que tem sido o meu canal de

contato permanente na Câmara. Com certeza, avançaremos muito mais. Muito

obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Nesta manhã, Sr. Presidente, véspera da inauguração

da Cidade Administrativa, dia histórico para Minas Gerais, pois o Governador Aécio

Neves está finalizando um programa de trabalho de oito anos, um misto de alegria e

de tristeza toma conta dos mineiros. Alegria, Sr. Presidente, por vermos um governo

de Estado equilibrado, as contas públicas equilibradas e Minas Gerais avançando em

todos os seus segmentos. Na semana passada, quando fui de Almenara a Rubim,

pude perceber que o povo está feliz; que a empresa que gera a maior riqueza de

Minas Gerais, a agricultura, está trabalhando bem graças às ligações asfálticas; que

os produtores rurais estão satisfeitos com a atuação do governo de Minas. E tristeza

porque o governo Aécio Neves está terminando. Comemoramos os avanços, e hoje

Minas Gerais recebe inúmeros políticos do Brasil, que vêm aqui pedir ao Governador

Aécio Neves que participe, juntamente com o Governador José Serra, das eleições

majoritárias, a fim de que Minas dê a sua contribuição para um novo Brasil, enfim,

que tenha a oportunidade de ter voz firme na Presidência da República. Hoje, além

de outros políticos, o Governador do Estado de São Paulo, os Deputados e líderes de

partidos de todo o Brasil visitarão o nosso Governador. Para nós, mineiros e

membros do Parlamento, isso nos enche de orgulho e demonstra que Minas Gerais

tem dado exemplo para todo o Brasil de como se pode fazer uma política com

austeridade, responsabilidade e os olhos fixados no progresso e no futuro. Sr.

Presidente, em nome do Partido da Mobilização Nacional - PMN - e como membro de
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sua bancada, cujo Presidente é o nosso companheiro Deputado Walter Tosta, quero

expressar o nosso contentamento, a nossa alegria e o nosso prazer de fazer parte

dessa base que ajuda o Governador Aécio Neves a transformar o nosso em um dos

Estados mais respeitados do Brasil. Apesar do término do governo Aécio Neves,

nota-se a alegria dos mineiros em saber que Minas continuará na trilha do

desenvolvimento, porque o seu Vice, o Prof. Anastasia, que já tem dado enorme

parcela de contribuição ao nosso Governador, dará sequência ao seu trabalho.

Diferentemente de outros Vice-Governadores, o Prof. Anastasia não é apático. Pode

até não participar direta e diuturnamente da mídia, mas, por trás dela, de forma

discreta, tem feito um trabalho esplendoroso e valioso para a nossa Minas Gerais.

Todos sabemos que boa parte do sucesso do Governador Aécio Neves se deve ao

Vice-Governador Anastasia, que tem feito um ótimo trabalho, principalmente na

condução do desenvolvimento de Minas Gerais, com uma forte gestão na aceleração

e, principalmente, no equilíbrio das contas públicas. Em respeito aos demais

parlamentares e à Oposição do Governador nesta Casa, quero dizer que, nesses

últimos dias do Governador Aécio Neves frente ao governo, todos nós mineiros,

independentemente de partido político, alegramo-nos ao ver que ele, apesar de

jovem, transformou o Estado de Minas Gerais e está dando exemplo para o Brasil

inteiro de como se pode e se deve governar com austeridade, com responsabilidade

e, acima de tudo, com compromisso. Quero, no final das minhas palavras, dizer que

Prefeitos de todos os partidos - dou o veredicto da microrregião de Campo Belo,

minha região - estão felizes com as ações do Governador Aécio Neves, que não

foram tomadas para favorecer o partido A, B ou C. Elas favoreceram todo o Estado

de Minas. Portanto, em nome do Partido da Mobilização Nacional, do nosso

Presidente, Walter Tosta, dessa bancada que pode parecer minúscula, mas que tem

votado com o Governador, por confiar e por ver os resultados do seu governo, quero

dizer que estamos felizes com as ações do nosso Governador. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de falar da minha imensa alegria e felicidade

de ter visto aprovado, ontem, pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados,

a PEC nº 300, em 1º turno. Quero parabenizar os verdadeiros responsáveis por essa

aprovação, que são o Cabo, o Soldado, a corporação da Polícia Militar, do Corpo de
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Bombeiros de todos os Estados da Federação. Graças a essa mobilização, é que isso

aconteceu. Muitos achavam que isso seria impossível, mas está tornando-se

realidade. Nesta Casa, muitos parlamentares duvidavam da possibilidade de a PEC

nº 300 ser aprovada. Os policiais nunca duvidavam disso e pressionaram, com “e-

mails”, com mobilizações, de forma permanente. “Água mole em pedra dura tanto

bate até que fura”. A pressão permanente foi responsável por isso. O parlamento

funciona como feijão, na pressão. Ontem, formou-se um caldeirão de pressão na

Câmara dos Deputados. Os colegas desta Casa comentavam que ela não seria

aprovada. Eu lhes pedi calma, porque sabia que a mobilização era muito grande,

principalmente num ano eleitoral. Quero parabenizar todos os Deputados que

votaram favoravelmente à segurança pública do nosso país. Quero, ainda,

parabenizar, de forma especial, os Deputados de Minas Gerais, os Deputados

Elismar Prado e Leonardo Monteiro, membros da comissão especial que aprovou o

parecer pela aprovação da PEC nº 300. Ontem, o Deputado Federal Elismar Prado

teve uma participação muito importante na aprovação, fazendo todo o processo de

negociação junto à Base do Governo. Mas a luta não termina por aqui. Foi vencida

uma batalha, não uma guerra. Já está nas ruas uma grande mobilização dos

Governadores contra a aprovação da PEC nº 300. O Governador de Minas não

concorda com essa aprovação. Queremos ver qual será a postura do Governador

junto a sua base na Câmara dos Deputados. Se não houver uma mobilização

permanente, as coisas não vão acontecer, porque vai começar o processo eleitoral.

Se isso não acontecer, a PEC nº 300 não vai ser aprovada em 2º turno. Para ser

aprovada, a pressão e a mobilização têm de continuar com muita intensidade. Agora,

vão entrar em campo, contra a segurança pública do nosso país, os Governadores de

Estado, que vão mobilizar-se para tentar impedir a aprovação da PEC nº 300, em 2º

turno, que faz justiça àqueles que já contribuíram tanto com nosso Estado, dando a

vida pela segurança pública. Vejam em Minas Gerais o grande número de policiais

mortos em trabalho. Infelizmente, em Minas, o Governador não respeita nem a

Constituição do Estado, não paga o auxílio de periculosidade dos policiais civis, dos

policiais militares, dos Agentes Penitenciários e Socioeducativos. Se a profissão de

policial não for de risco, nenhuma outra o será. O governo do Estado nega-se a pagar
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o auxílio de periculosidade, quer acabar com a paridade, dando produtividade, para

evitar que os policiais da ativa tenham reajustes. Ele concede uma produtividade para

quebrar uma paridade, achatando os salários dos policiais que estão na reserva, dos

pensionistas. Uma grande injustiça é cometida pelo governo do Estado, que não faz a

isonomia. Este Governador é o primeiro a quebrar a paridade dos servidores da

segurança pública. Ele não cumpre o que prometeu. O que ele prometeu? Prometeu

que, até o final de 2010, ele está saindo agora, garantiria o piso mínimo em Minas

Gerais, ou seja, R$2.500,00. Não cumpriu o que prometeu. Não está previsto no

Orçamento nenhum centavo de reajuste para policiais civis e militares, para os

servidores da segurança pública, enfim, para os servidores de uma forma geral. É

uma tristeza a situação em que se encontra a categoria da educação, que precisa

levantar-se, melhorar a autoestima e continuar lutando. É muito importante a união de

todas as categorias de servidores do Estado. O Governador prometeu que a

remuneração dos policiais de Minas Gerais estaria entre as melhores, comparando-se

com outros Estados. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, hoje os servidores da

segurança pública de Minas Gerais têm uma das menores remunerações. Para

finalizar, parabenizo de forma muito especial o Deputado Federal Elismar Prado pelo

empenho e por ter sido membro da comissão especial que aprovou a Proposta de

Emenda à Constituição nº 300, estendendo os cumprimentos a todos os policiais que

acreditaram na aprovação da matéria. Se não tivessem acreditado e lutado, a matéria

não teria sido aprovada em 1º turno. E será necessária muita pressão também para

ser aprovada em 2º turno, porque os Governadores, inclusive o de Minas Gerais, vão

entrar em campo para tentar impedir a sua aprovação.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Resolução nºs

2.416/2008, 3.793 e 3.794/2009 sejam apreciados em último lugar entre as matérias

em fase de votação, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, peço verificação de votação. É interesse

votarmos esse requerimento, mas com o devido quórum. Esses projetos, na verdade,
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tratam de um regime especial de tributação, e temos nos empenhado para estender

essa garantia aos agricultores familiares também. É por essa razão que solicito a V.

Exa. a verificação da votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, meu voto “sim” não foi computado.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 38 Deputados, que, somados

aos 3 Deputados em comissão, perfazem o total de 41 votos. Está, portanto,

ratificada a aprovação do requerimento.

Votação, 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. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - A proposição trata do Veto Total à Proposição de Lei

nº 19.437, de autoria do Governador do Estado, 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. Há uma grande

contradição. Aliás, aqui está o Projeto de Lei nº 3.515/2009, do Deputado André

Quintão, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o

imóvel que especifica. Esse projeto foi anexado ao projeto do Governador, e o

Governador o vetou por uma questão política: por ser ele de autoria de um Deputado

da Oposição. De maneira alguma podemos aceitar isso. O Parlamento mineiro tem de

ter autonomia, independência em relação ao governo do Estado. É um projeto muito

importante, que garante a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura pública da doação, não lhe tiver sido dada
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a destinação prevista, o que ainda não ocorreu. (- Lê:) “A Secretaria de Estado de

Educação solicitou, por meio da Diretoria de Patrimônio, a reversão do imóvel, uma

vez que a escola necessita da área para construção e ampliação da área recreativa e

esportiva, horta e outras atividades desenvolvidas pela instituição de ensino. Ante o

exposto e devido à importância do projeto que a Secretaria de Estado de Educação

desenvolverá, não será viável a ampliação do prazo de destinação do imóvel...”.

O que significa essa dualidade representada pela contradição por parte do governo

do Estado? O Deputado apresentou um projeto, que foi anexado, e o Governador o

vetou. A área será utilizada para construção e ampliação de uma área esportiva e

recreativa, para atividades culturais e para uma horta comunitária. O projeto é muito

importante. Não há problema em ser aprovado e sancionado pelo governo. Mas,

infelizmente, o governo do Estado se contradisse ao enviar outro projeto com teor

semelhante, ao qual foi anexado o projeto do Deputado André Quintão. O governo

vetou um projeto de sua autoria, o que é um verdadeiro absurdo.

Estamos encaminhando para derrubar o veto do Governador ao Projeto de Lei nº

19.437, e para que as alterações encaminhadas pelo Deputado André Quintão, muito

importantes, sejam aprovadas. Aliás, as alterações foram aprovadas pelas

Comissões de Constituição e Justiça e Especial, não havendo razão de o projeto ser

alterado. Do ponto de vista da legalidade, o projeto está de acordo com as normas, os

arts. 17 e 18 da Constituição do Estado, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública, e a Lei nº 4.320, de

1964, que institui normas gerais de direito financeiro e elaboração de um controle dos

orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal. Aliás, esse é o posicionamento da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Por essas razões, encaminhamos, o Bloco PT-PMDB-PCdoB, pela derrubada do

veto do Governador à Proposição de Lei nº 4.308, a fim de que o Município de Matias

Barbosa possa receber esse imóvel, que será tão importante para a juventude, a

educação, os estudantes e a área do lazer. Assim, realmente faremos justiça a esse

Município tão importante de nosso Estado. Então, encaminhamos favoravelmente à

derrubada do veto do Governador.
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Sabemos que derrubar um veto do Governador não é nada fácil, nesta Casa, mas

espero que os parlamentares tenham a compreensão de que é muito importante a

doação desse imóvel ao Município de Matias Barbosa. Depois, o Governador que

explique à população de Matias Barbosa os motivos pelos quais vetou um projeto tão

importante para o Município.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do

Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto

registrarão “sim”, e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à

votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência dará início ao processo; para tanto, solicita às Deputadas e

aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as Deputadas e os Deputados:

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte

Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira -

Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “não” 39 Deputados. Não houve voto favorável. Está,

portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 19.437. À

promulgação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para votação de

proposta de emenda à Constituição, mas que o há para apreciação das demais

matérias constantes na pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 630/2007, do Deputado Weliton Prado,

que dispõe sobre a Política Estadual de Agroindústria Familiar e dá outras



____________________________________________________________________________
300

providências. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

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

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 630/2007 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 610/2007, do Deputado Weliton Prado,

que estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no Triângulo. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

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

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda nº 1, da Comissão de Política Agropecuária. Em votação, o Substitutivo nº 1,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 610/2007 na forma do

Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1. À Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.642/2009, do Deputado Jayro Lessa,

que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública - Conseps -

localizados no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto. Em

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

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Segurança Pública.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.416/2008, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica regime especial de tributação concedido ao setor

de industrialização de máquinas e equipamentos pesados para indústrias

siderúrgicas, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/1975. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.793/2009, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica regime especial de tributação concedido à

indústria de laticínios, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/1975. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, quero antecipar que sou favorável, porque

é um regime especial de tributação para os equipamentos de siderurgia, indústria

pesada. Encaminho favoravelmente, até porque sou contra a exportação de matéria-

prima. Acho um absurdo. A Vale do Rio Doce é uma grande empresa, mas

ultimamente tem priorizado a extração do minério, tendo exportado a matéria-prima.

O que nos causa indignação em relação ao governo? Estamos trabalhando nisso

desde 2005. Sobretudo, em 2008 avançamos num entendimento, quando foi

concedido o regime especial de tributação para centenas de produtos. O relator era o

Deputado Jayro Lessa, e desde então construímos entendimentos para garantir a

redução de ICMS para os produtos da agricultura familiar. Talvez os colegas

Deputados estejam cansados de me ouvir reclamar disso. Mas esse governo que,

segundo a propaganda, é eficientíssimo na gestão, na prática não tem sido eficiente,

pelo menos no que trata de garantir direitos iguais para os pequenos. Então, até hoje

as AFs vêm se arrastando. Não estão implementando a redução do ICMS para os

produtos da agricultura familiar.

Há produtos da agricultura familiar em que a alíquota incidente é de 18%. Há lei,

decreto, e nada acontece. Hoje pela manhã, liguei e constatei: uns compreendem que

o decreto atende e outros entendem que não. Onde está o governo? Onde está a

decisão de governo para garantir a implementação do que está na lei, no decreto e

nas circulares? Parece que o governo não tem poder nem autoridade no que se

refere aos pequenos, basta ver a situação vergonhosa dos Agentes Penitenciários,

que se arrasta desde setembro do ano passado. Encaminhamos favoravelmente à

alíquota, mas queremos quórum. Sou favorável às siderúrgicas. Temos que taxar a

exportação de matéria-prima, porque é um absurdo a quantidade de minério que sai

por hora de nosso Estado, seja por vagões de trem, seja através do minerioduto -

grandes tubulações -, sem agregação de valor. Queremos as siderúrgicas, porque

agregam valor à matéria-prima, geram empregos e impostos. Por isso sou favorável a
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essa alíquota.

Deputado Jayro Lessa, em 2008 V. Exa. era relator, e houve o entendimento de que

haveria redução de alíquota também para as AFs. Até hoje, isso não foi

implementado. Não dá para engolir a ideia de que esse governo tem uma gestão

eficiente. Onde está a eficiência? Não há garantias para o pequeno. A Dra. Zilda

Arns, que faleceu em missão no Haiti, foi uma grande propagadora da multimistura. A

multimistura é composta por muitos subprodutos, como semente de abóbora,

semente de mamão, casca de ovo e soja torrada e moída; é uma ração, desculpem-

me a expressão; é uma alimentação concentrada, muito forte, que recuperou e

garantiu a vida de milhares de crianças desnutridas. Qual é a alíquota incidente sobre

a multimistura? Por meio do excelente Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -,

do Ministro Patrus Ananias, a Conab deposita, por exemplo, R$100.000,00 na conta

de uma entidade de agricultores familiares. Se a entidade estiver comercializando

apenas a multimistura, o governo do Estado irá retirar R$18.000,00. Essa é a

situação vergonhosa que expressa a não eficiência desse governo em relação aos

pobres e aos pequenos. Realmente ele não é eficiente.

Essa discussão se arrasta há anos nesta Casa. Há várias publicações, como lei e

decreto. Estivemos com o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, no final do ano

passado. Fomos até a Secretaria de Fazenda. Houve o entendimento de que

mandariam uma circular ainda naquela semana. Isso foi em dezembro do ano

passado, Deputado Antônio Júlio. Ficaram de enviar uma circular, e, até hoje, nada

foi implementado. Existem centenas de projetos do PAA em Minas Gerais. Por meio

da Conab, o governo compra produtos e os doa para entidades, creches, Apaes,

asilos e escolas.

Agora temos mais uma lei, a Lei nº 11.947, que exige que no mínimo 30% dos

recursos destinados ao Estado ou ao Município sejam utilizados para adquirir os

produtos da agricultura familiar.

Hoje nem as Prefeituras, nem as escolas estaduais podem licitar 100% da compra

da merenda escolar de uma empresa qualquer, pois no mínimo 30% têm de ser

adquiridos dos agricultores familiares. Para isso, é exigida a nota fiscal, com a

discriminação dos impostos ainda de 18%. Para alguns produtos, o imposto é de
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12%, e, para outros, é de 7%, sendo que o que foi definido por lei e por decreto é que

o imposto sobre todos os produtos seria de 3%. Deveria ser de 0%, como acontece

em alguns Estados, que desejam que, de fato, o jovem permaneça no campo e que a

criança permaneça na roça, com acesso à educação e ao que for necessário para

viver bem e com dignidade.

Há essa extorsão direcionada aos pobres por meio de impostos. Com esse projeto

de resolução, garantimos essa redução às máquinas pesadas das siderúrgicas, com

certeza com o entendimento do Confaz. Isso já deve estar sendo implementado e

executado; mas, para os agricultores familiares, essa redução ainda não foi acatada.

Embora vote favoravelmente ao projeto, deixo este protesto: por que, para os

pequenos produtores, essa redução não é implementada?

Sr. Presidente, esse é o meu encaminhamento. Essa situação do Estado é

vergonhosa, e não há nada de eficiente em gestão.

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

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o

pronunciamento do nosso líder, Deputado Padre João, sobre a matéria, leva-nos a

fazer uma reflexão.

A questão do ICMS no Estado de Minas Gerais precisa ser resolvida. Desde 2005 e

2006, discutimos a questão do ICMS da agricultura familiar. Há uma má-vontade

terrível por parte da Secretaria de Fazenda, mesmo tratando-se de um projeto social

dos mais importantes para o Estado e o Brasil, que, infelizmente, sempre está

capenga, pois o pequeno produtor rural, quando quer vender para a Prefeitura e para

a classe escolar, praticamente sente-se impedido pela Secretaria de Agricultura,

exatamente devido à carga tributária excessiva, que lhe retira a condição de competir

com o supermercado. Essa é a grande discussão.

No final do ano passado, o governo firmou um acordo para regulamentar e resolver

o problema do ICMS da agricultura familiar. Mas isso não caminha, e o Deputado

Padre João tem toda a razão quando diz que, para beneficiar a classe mais

necessitada do Estado, nada acontece. Porém, para as grandes indústrias, grandes

empreendimentos, grandes negócios e grandes empresários de Minas Gerais, a
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legislação é bastante benéfica.

Deputada Rosângela Reis, quando é para beneficiar a Vale do Rio Doce, mesmo a

redução do ICMS é feita por decreto, mas, quando é para resolver o problema da

agricultura familiar, dizem, na Secretaria de Fazenda: “Ah, isso fere o acordo com o

Confaz”. Quando é para o pequeno, o Confaz entra. Que Confaz nada, trata-se de um

confaz de conta. O confaz de conta entra apenas quando o governo não quer resolver

o problema. Nesse caso, ele joga para o Confaz.

Temos visto o governo de Minas Gerais adotar essa prática quase geral. Ajudei a

aprovar uma emenda em um projeto que dava autonomia ao Secretário de Fazenda

de entrar na guerra fiscal por meio do regime especial, fazendo algumas reduções na

tributação interna e até interestadual, para beneficiar o Estado de Minas Gerais, para

que pudesse ser competitivo.

Acho que cometemos um grande erro. Essa discussão tem que passar pela

Assembleia Legislativa porque esses acordos e autorizações servem apenas para

beneficiar os grandes grupos econômicos que estão instalados em Minas Gerais.

Nessa semana voltaremos a discutir sobre a tributação da água mineral. Vimos

agora a tragédia acontecida no Haiti e no Chile, em que a primeira preocupação foi

encher aviões, navios e carros de água mineral para levar saúde ao povo. Deputado

Duarte, V. Exa. sabe qual é a tributação da água mineral no Estado de Minas Gerais?

No Estado de Minas Gerais, a água é tratada como se fosse bebida alcoólica. Não

conseguimos convencer a Secretaria de Fazenda a rever esse projeto. Hoje, a água

mineral é muito importante na nossa vida. Até há pouco tempo, quando chegávamos

num bar ou num povoado, pedíamos um copo de água e o sujeito nos dava água de

cisterna. Hoje não é mais assim, pedimos uma água mineral. Essa regra mudou,

Deputado Doutor Viana. E sabem qual é a regra da Secretaria de Fazenda? Colocar

um valor agregado para fins de tributação na substituição tributária de 800% para

taxar a água mineral. Com isso, várias empresas que queriam instalar-se em Minas

Gerais desistiram do projeto e colocaram suas jazidas à venda porque não

conseguiram sobreviver com essa taxação excessiva feita no Estado de Minas Gerais

sobre a água mineral, embora seja um produto importante para a saúde pública.

Com os remédios aconteceu a mesma coisa. Gostaria que o Pestana estivesse aqui
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para ouvir que a Secretaria de Fazenda matou todos os distribuidores de

medicamentos de Minas Gerais com essa forma de tributação. Havia medicamentos

vendidos em Minas Gerais com ICMS mais caro do que o próprio medicamento.

Lembro-me, Deputado Eros Biondini, de uma reunião feita na Secretaria de Fazenda

sobre medicamentos em que dois empresários do setor choraram e disseram ao

Secretário: “Até hoje trabalhei com muita seriedade e vocês estão me levando à

falência. Se continuar desse jeito, vou falir”. Um deles chegou a chorar. Eu disse ao

Secretário que eles estavam matando as indústrias de Minas Gerais. Os grandes

negócios de Minas Gerais estão sendo entregues ao Rio de Janeiro, a Goiás e ao

Espírito Santo. E não deu outra coisa: a maioria dos distribuidores de medicamentos

sumiram de Minas Gerais. As farmácias que vemos hoje em dia são de outros

Estados. E cantamos essa bola.

A questão do ICMS é a mesma coisa. O ICMS cobrado sobre a agricultura familiar é

um dos maiores absurdos que já vi. Como é que pode um agricultor da roça, que

produz cinco ou dez caixas de mandioca, fazer uma peregrinação para conseguir

uma nota fiscal e pagar 18% de ICMS na maioria dos casos, pois há tributação de 7%

e de 12%, sobre um produto que deveria ser totalmente isento, que não deveria

precisar nem de nota fiscal, mas de um recibo feito a mão, como faz São Paulo

quando quer resolver as coisas? Mas, em Minas Gerais, tudo é difícil, principalmente

para os pequenos.

São questões que temos discutido, mas não se resolvem. Na última reunião, falei

sobre a água mineral, dizendo que esse assunto precisava ser levado ao Governador

Aécio Neves, que até então ainda é o nosso Governador. Mas, não, a discussão é

feita na Secretaria de Fazenda, que só pensa em arrecadação. E está certa, pois

essa é a sua função, mas se esquece das grandes atividades que estão deixando de

se instalar em Minas Gerais devido à forma de tributação instalada. Tenho dito, e

volto a repetir, que Minas Gerais não recebeu nenhum investimento nos últimos anos.

Houve uma expansão dos negócios, mas não recebemos investimentos novos. Por

quê? Porque as pessoas, quando chegam a Minas Gerais e veem a forma de

tributação, uma tributação excessiva, burocrática, desanimam. Para se entender o

sistema de tributação da Secretaria de Fazenda, qualquer empresa, pequena que
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seja, tem de ter uma pessoa por conta disso. A confusão é tão grande que, mesmo

assim, ainda se faz errado e, quando o fiscal chega, multa. A substituição tributária,

instalada em Minas Gerais como um grande negócio - cansei de dizer para o governo

e para o pessoal da Secretaria de Fazenda -, teoricamente funciona, mas para o

Estado foi um péssimo negócio. Ela é muito boa para o intermediário, para o

comerciante, que passou a pagar muito menos impostos, principalmente nas

mercadorias que vêm de São Paulo.

Como a discussão que estamos aqui fazendo, quanto aos laticínios, Minas demorou

a resolver os problemas nessa área. Votamos, no ano passado, outra emenda para

resolver o problema dos laticínios. A Secretaria de Fazenda entendeu de outra forma,

e tivemos de fazer uma reformulação na legislação para que houvesse mais clareza

na tributação e, com isso, tornar competitivos os produtos de laticínio do nosso

Estado. A Secretaria de Fazenda agiu corretamente, porque a maioria dos laticínios

são grandes empresas. Mas a agricultura familiar, Padre João, continua patinando,

continua não tendo uma visão social do governo. Estão criticando muito o governo

Aécio Neves dizendo que ele se esqueceu da área social, pois pouco investiu nessa

área e investiu muito em dados estatísticos, informações numéricas.

Não poderia deixar de fazer esse questionamento e de manifestar a minha opinião,

para que possamos, num prazo muito curto, rever a questão da água mineral em

Minas Gerais. Minas está deixando de ter indústrias de envasamento de água mineral

porque não aguenta pagar. Na substituição tributária, são 800% de valor agregado,

mas os técnicos dizem que quem paga o ICMS, quem paga o tributo é o consumidor.

Realmente o custo está embutido no preço ao consumidor, mas quem paga, quem

recolhe, quem tem obrigação, quem tem responsabilidade é o empresário. Nunca vi

consumidor ser preso ou ter seus bens penhorados porque deixou de pagar ICMS

quando comprou a mercadoria. Quem recolhe, quem paga é o empresário. E o

empresário do Estado de Minas Gerais, em alguns setores - e neles se inclui o da

água mineral -, está altamente sacrificado, como acontece com o dos laticínios. Para

a questão dos laticínios houve solução. Por que não há solução para a questão da

água mineral?

Fica aqui o nosso alerta, até aproveitando a catástrofe do Haiti, onde a primeira
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preocupação do mundo inteiro foi levar água mineral para atender àquele povo

sofrido.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução nº 3.793/2009. À Comissão de

Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 3.794/2009, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica regime especial de tributação concedido à

indústria de revestimento cerâmico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26/12/75. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/2/2010

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

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

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão. Em

seguida, comunica o recebimento de ofício da Sra. Ana Regina de Carvalho, Diretora

de Educação Especial da Secretaria de Educação, publicado no “Diário do

Legislativo” em 20/2/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado André

Quintão (2) em que solicita seja realizada uma visita à aldeia Maxakali, em Bertópolis,

para que sejam conhecidas as condições de saúde e saneamento do local a fim de

subsidiar a criação de uma ação estruturante e permanente de promoção de saúde

indígena no Estado; e seja realizada reunião de audiência pública com o tema

“Desenvolvimento sustentável e autonomia dos povos”, como parte do “Abril

indígena”, por sugestão do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais e várias

entidades. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini - João Leite - Duarte

Bechir.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/3/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Carlos Frederico

Hermeto Bueno, ocorrido em 3/3/2010, em Lavras. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Álvaro Eduardo de Castro e Lima por seu trabalho em

defesa da cidadania dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos (Requerimento nº

5.130/2009, do Deputado Dimas Fabiano);

de aplauso à Diretoria Executiva eleita do Sindisfisco-MG (Requerimento nº

5.227/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. Santos Fiorini Netto por sua eleição para Presidente

da 15ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais na Comarca

de Campo Belo (Requerimento nº 5.309/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Grupo da Melhor Idade Serenidade pelos dois anos de
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sua constituição (Requerimento nº 5.337/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Associação Comunitária Educacional Estrela - ACE

Estrela - pelos 22 anos de sua constituição (Requerimento nº 5.338/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Instituto Presbiteriano Êxodo - IPE - pelos três anos de

sua constituição (Requerimento nº 5.339/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas

Gerais - Affemg - pelos 60 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.358/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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

(Requerimento nº 5.360/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação Mineira do Ministério Público - Amma - pela

posse da nova diretoria para o biênio de 2010/2012 (Requerimento nº 5.362/2010, do

Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais -

CIEE - pelos 30 anos de suas atividades (Requerimento nº 5.363/2010, do Deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Sérgio Murillo de Andrade, Presidente da Federação

Nacional dos Jornalistas, pelo transcurso do Dia do Jornalista (Requerimento nº

5.367/2010, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Aloísio Morais Martins, Presidente do Sindicato dos

Jornalistas Profissionais do Estado de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia do

Jornalista (Requerimento nº 5.368/2010, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas

Gerais pelo transcurso do Dia do Jornalista (Requerimento nº 5.369/2010, do

Deputado Gustavo Valadares);

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 (Requerimento nº 5.371/2010, do

Deputado Leonardo Moreira);
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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 (Requerimento nº 5.372/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Ophir Cavalcante por sua posse como Presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil (Requerimento nº 5.373/2010, do Deputado

Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Gazzola, ex-Reitora da UFMG, por sua

posse como Secretária de Estado de Desenvolvimento Social (Requerimento nº

5.375/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com Natália Aparecida Fontana pela conquista do primeiro lugar

geral no vestibular da UFMG (Requerimento nº 5.381/2010, do Deputado Célio

Moreira);

de congratulações com a comunidade de Itacambira pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.386/2010, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade de Ibiaí pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.387/2010, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Botumirim pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.388/2010, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade de Buritizeiro pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.389/2010, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade de Ubaí pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.390/2010, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Mirabela pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.391/2010, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Felixlândia pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.392/2010, da Deputada Ana Maria

Resende);

de aplauso ao Rotary Club Internacional pelos 105 anos de sua fundação
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(Requerimento nº 5.394/2010, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus pelos 41 anos de sua

fundação (Requerimento nº 5.395/2010, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao 25º Batalhão de Polícia Militar, com sede no Município de Sete

Lagoas, pelos 14 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.396/2010, do Deputado

Doutor Viana);

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 (Requerimento nº 5.397/2010, do Deputado Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº 5.398/2010, do Deputado

Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº 5.399/2010, do Deputado Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº 5.400/2010, do Deputado Jayro Lessa).

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 (Requerimento nº 5.401/2010, do Deputado

Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº

5.402/2010, do Deputado Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº
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5.403/2010, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Cel. Sebastião Pereira de Siqueira por ter assumido o

Comando da 8ª Região da PMMG, com sede em Governador Valadares

(Requerimento nº 5.404/2010, do Deputado Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº 5.405/2010, do

Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Vereador José Raimundo Gomes por sua eleição para

Presidente da Câmara Municipal de Caeté (Requerimento nº 5.406/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Sra. Syria Gonçalves Teixeira de Castro Silva por seus

105 anos de vida (Requerimento nº 5.412/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho);

de congratulações com o Lar São Vicente de Paulo de Alpinópolis pelos 60 anos de

sua fundação (Requerimento nº 5.414/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a ONG Sebo Cultural de Campanha pelos nove anos de

sua fundação (Requerimento nº 5.415/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a Associação dos Nordestinos de São Sebastião do Paraíso

pelos 11 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.416/2010, do Deputado Antônio

Carlos Arantes);

de congratulações com a comunidade de Augusto de Lima pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.419/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Itambé pelos 47 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 5.420/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Monjolos pelos 47 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.421/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Datas pelos 47 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.422/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Ingaí pelos 47 anos de emancipação
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desse Município (Requerimento nº 5.423/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.424/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Inimutaba pelos 47 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.425/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Três Marias pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.426/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Joaquim Felício pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.427/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Felício dos Santos pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.428/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.429/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com o Sr. Kildare Gonçalves Carvalho por sua posse como Vice-

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (Requerimento nº 5.431/2010, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com o Sr. José Antonino Baía Borges por sua posse como

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (Requerimento nº 5.432/2010, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Consolação pelo transcurso do 47º

aniversário desse Município (Requerimento nº 5.440/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de São João da Mata pelo transcurso do 47º

aniversário de fundação desse Município (Requerimento nº 5.441/2010, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Marmelópolis pelo transcurso do 47º



____________________________________________________________________________
314

aniversário desse Município (Requerimento nº 5.442/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a União Esportiva Santo Antônio pelos 28 anos de sua

constituição (Requerimento nº 5.445/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Grupo Escoteiro Borba Gato pelos 8 anos de sua

constituição (Requerimento nº 5.446/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Conferência de São Vicente de Paulo de Minas Novas

pelos 10 anos de sua constituição (Requerimento nº 5.447/2010, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Itapeva pelo transcurso do 47º aniversário

desse Município (Requerimento nº 5.458/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar aos familiares do Sr. José Eduardo Batista, Vereador do Município de

Pratinha, por seu falecimento (Requerimento nº 5.478/2010, da Comissão de

Assuntos Municipais).



____________________________________________________________________________
315

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Gil Pereira e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão, quando é

recebido requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja realizada

audiência pública no Município de Três Marias para discutir, em conjunto com a

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, os problemas de

contaminação do lençol freático no Bairro Beira Rio, situado no Município de São

Gonçalo do Abaeté, divisa com o Município de Três Marias. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, quinta-

feira, dia 4/3/2010, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.586, EM

3/3/2010

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Carlos Pimenta e Sávio Souza Cruz (substituindo o Deputado Vanderlei

Miranda, por indicação da Liderança do Bloco PMDB- PT-PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Luiz Humberto Carneiro, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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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 eleger o Presidente e o

Vice-Presidente. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sávio Souza Cruz para atuar como

escrutinador. Apurado o resultado, verifica-se a eleição do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, para Presidente, e do Deputado Carlos Pimenta, para Vice-Presidente,

ambos com três votos. Na condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado Luiz

Humberto Carneiro dá posse ao Deputado Carlos Pimenta como Vice-Presidente.

Este, por sua vez, empossa como Presidente o Deputado Luiz Humberto Carneiro. A

seguir, a Presidência designa como relator da matéria o Deputado Carlos Pimenta.

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 hoje, às 17 horas, com a finalidade de apreciar o Parecer

sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.586, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Carlos Pimenta - Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.574

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

proposição de lei em epígrafe, que altera as Leis nºs 14.313, de 19/6/2002; 15.424,

de 30/12/2004; e 16.318, de 11/8/2006.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 483/2010,

publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art.

111, I, “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir
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parecer.

Fundamentação

O veto parcial oposto pelo Governador do Estado à Proposição de Lei nº 19.574

incidiu sobre dispositivo acrescentado pelas Emendas nºs 4 e 5, apresentadas

durante a tramitação da matéria. As Emendas nºs 4 e 5 alteraram, respectivamente,

os arts. 1º e 4º da Lei nº 16.318, de 11/8/2006, que dispõe sobre a concessão de

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

de estimular a realização de projetos desportivos no Estado.

O art. 1º da citada lei passou a prever desconto para pagamento de crédito

tributário relativo 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, 90 dias antes da

concessão do benefício, com o fito de estimular a realização de projetos desportivos

no Estado, nas condições especificadas nessa lei. O art. 4º teve alterados os

requisitos para habilitação do recebimento de recursos na forma da lei citada.

Segundo as razões do veto, as alterações em questão não observaram os ditames

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –

, nem o interesse público. Quanto ao art. 1º, estabeleceu-se uma regra flutuante, com

a inclusão, nesse dispositivo, em substituição à data de 31/10/2007, da expressão

“inscrito em dívida ativa no mínimo noventa dias antes da concessão de benefício”, o

que afronta o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que concerne ao art. 4º,

eliminaram-se vários requisitos para que o empreendedor se habilite ao recebimento

de recursos, os quais são essenciais para o controle da aplicação destes.

Com efeito, o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a

concessão de qualquer benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de

receita deve estar acompanhado da estimativa do impacto financeiro-orçamentário no

exercício em que deverá iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes, como

também da demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita

da Lei Orçamentária. Prevê, ainda, que deverão ser adotadas medidas de

compensação, por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Assim
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sendo, para concessão de desconto para pagamento de crédito tributário, a

ampliação da condição – a qual, anteriormente, limitava-se a uma data, e, com a

alteração, passou a se referir a crédito inscrito em dívida ativa, no mínimo, 90 dias

antes da concessão do benefício – deverá ser precedida do estudo de impacto

financeiro-orçamentário.

Por fim, a mudança promovida no art. 4º da Lei nº 16.318 se mostra conveniente e

oportuna, uma vez que possibilitará a desburocratização do procedimento de

habilitação para recebimento dos recursos, sem prejuízo da lisura e do controle da

aplicação dos recursos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto ao art. 1º da Lei nº

16.318, de 11/8/2006, ao qual se refere o art. 4º da Proposição de Lei nº 19.574, e

pela rejeição do veto oposto ao art. 4º da mesma lei, ao qual se refere o art. 4º da

Proposição de Lei nº 19.574.

Sala das Comissões, 8 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Marcus Pestana, relator - Carlin Moura - Agostinho Patrus

Filho.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.624

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

proposição de lei em epígrafe, que altera o art. 3º da Lei nº 14.937, de 23/12/2003,

que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 467/2010,

publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, inciso I, alínea

“b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação

O objetivo da proposição é alterar os incisos III e XVII do art. 3º da Lei nº 14.937, de

2003, o qual dispõe sobre as hipóteses de isenção do IPVA. O inciso III trata da
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isenção de veículo de pessoa portadora de deficiência física adaptado para

possibilitar a sua utilização pelo proprietário, e o inciso XVII se refere à isenção de

veículo de motorista profissional autônomo utilizado para o serviço de transporte

escolar. Nos dois dispositivos, as modificações introduzidas pela proposição

ampliaram os benefícios. No primeiro caso, excluiu-se a exigência de que o veículo

fosse novo e tivesse potência bruta de até 127 HP. No segundo caso, retirou-se a

condição de que o veículo fosse utilizado para o transporte escolar na zona rural, ou

desta para a zona urbana, e incluiu-se a possibilidade de se contratar o serviço de

transporte por meio de sindicato.

O art. 2º da proposição em exame, objeto do veto do Governador do Estado,

corresponde à sua cláusula de vigência, conferindo a ela efeito retroativo a

28/12/2007. O referido dispositivo foi considerado contrário ao interesse público. De

acordo com as razões do veto, a atribuição de efeito retroativo aos dois benefícios

fiscais estabelecidos no art. 1º acarretaria ao Estado a obrigação de restituir o IPVA

pago, relativamente aos exercícios de 2008 e 2009, aos contribuintes que estivessem

enquadrados nas respectivas hipóteses de isenção. Isso, 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 no que se refere ao transporte escolar, sem que houvesse medida

compensatória, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro argumento apresentado se refere a fato de que 50% do IPVA arrecadado

pelo Estado é imediatamente repassado ao Município de emplacamento do veículo.

Desse modo, a fim de devolver o imposto já recolhido e repassado, o Estado teria que

deduzir tal importância dos futuros repasses aos Municípios afetados. De acordo com

as razões do veto, “isso causaria enorme impacto negativo nas finanças públicas do

Estado e desses Municípios, comprometendo seriamente seu equilíbrio orçamentário-

financeiro”.

Tendo em vista o impacto negativo para os cofres públicos, tanto estadual quanto

municipais, e a não observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, somos levados a

concordar com o veto do Governador do Estado ao art. 2º da proposição.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto ao art. 2º da Proposição

de Lei nº 19.624.

Sala das Comissões, 8 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Marcus Pestana, relator - Carlin Moura - Agostinho Patrus

Filho.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.921/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.921/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Ação de Assistência Social Filadélfia de Itabira, com sede nesse Município, entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 1997, que tem por finalidade desenvolver

atividades voltadas, especialmente, para a área da assistência social.

Para cumprimento dos seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

nas áreas da educação, cultura, proteção e defesa da saúde, integridade da família,

da maternidade, da infância, da adolescência, da terceira idade e das pessoas

portadoras de deficiência. Também desenvolve programas de orientação,

capacitação e atualização profissional; de defesa e preservação do meio ambiente;

de promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e

dos valores universais. Além disso, combate a fome e a pobreza, bem como promove

o desenvolvimento econômico e social da comunidade.

Cabe ressaltar que, com o objetivo de corrigir o nome da entidade, em decorrência

da alteração estatutária ocorrida em 4/1/2010, foi apresenta a Emenda nº 1 pela

Comissão de Constituição e Justiça.
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Pela relevância do trabalho desenvolvido, é oportuna a intenção de se lhe conceder

a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.921/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de março de 2010.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.922/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Moto Clube Tigres do Asfalto de Campo Belo, com sede nesse

Município.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.922/2009 pretende declarar de utilidade pública o Moto Clube

Tigres do Asfalto de Campo Belo, com sede nesse Município, que tem como

finalidade proporcionar a difusão da prática do motociclismo.

Na consecução de seu objetivo, desenvolve atividades de lazer como viagens,

reuniões, “shows”, competições de caráter esportivo, cívico, social e educativo;

oferece cursos de técnicas de pilotagem e mecânica; desenvolve um trabalho voltado

à difusão de um conceito positivo do motociclista no trânsito.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequá-lo à

técnica legislativa e de retificar o nome da entidade, em conformidade com seu

estatuto.

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

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.922/2009,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 8 de março de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.980/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

de utilidade pública a Associação Recreativa do Tradição Esporte Clube – Artec –,

com sede no Município de Três Marias.

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 3.980/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Recreativa do Tradição Esporte Clube – Artec –, com sede no Município de Três

Marias, que tem como finalidade proporcionar a melhoria da qualidade de vida da

população local.

Na consecução de seu objetivo, desenvolve atividades nas áreas de cultura,

educação, esporte e lazer; realiza programas permanentes de prevenção contra o

uso de drogas; promove a habilitação de portadores de deficiência; mantém a

publicação de jornais, boletins e similares, para divulgar seus trabalhos junto à

comunidade do Bairro Cemig e adjacências.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.980/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de março de 2010.

Ruy Muniz, relator.



____________________________________________________________________________
323

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/3/2010

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João, Sebastião Costa e Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.238 e 4.239/2010

(Deputado Sebastião Costa); 4.232, 4.242 e 4.245/2010 (Deputado Delvito Alves);

4.233, 4.236 e 4.250/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.235, 4.243, 4.249 e

4.252/2010 (Deputado Padre João); 4.241, 4.244, 4.246 e 4.253/2010 (Deputado

Chico Uejo); 4.234, 4.237, 4.240 e 4.247/2010 (Deputado Célio Moreira); e

4.248/2010 (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, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no

1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.179/2009 e 4.146/2010, ambos na forma do

Substitutivo nº 1, 3.791 e 3.963/2009, ambos com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 3.559/2009 na forma do Substitutivo nº 1 e 4.145/2010 (relator:

Deputado Sebastião Costa); 4.037/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 4.137/2010 (relator: Deputado

Chico Uejo). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Padre João, que

conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº

4.156/2010, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Ademir
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Lucas. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade,

ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.122/2009 (relator:

Deputado Sebastião Costa). São convertidos em diligência à Secretaria de

Planejamento e Gestão - Seplag - os Projetos de Lei nºs 4.182 e 4.194/2010 (relator:

Deputado Chico Uejo); ao autor e à Seplag o Projeto de Lei nº 4.190/2010 (relator:

Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); ao DER-MG e à Prefeitura

Municipal de Lagoa Dourada o Projeto de Lei nº 4.191/2010 (relator: Deputado

Sebastião Costa); e à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº

4.226/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 475/2007, 3.862 e

4.098/2009, os dois últimos com a Emenda nº 1, 4.139, 4.162, 4.177 e 4.195/2010

(relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 921/2007, 2.427/2008,

4.141, 4.178 este com a Emenda nº 1, 4.180, 4.181/2010 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 2.950/2008, 4.096, 4.103, 4.112/2009, 4.170, 4.174 e 4.179/2010

(relator: Deputado Padre João); 4.140 e 4.163/2010 (relator: Deputado Sebastião

Costa); 4.160 e 4.175/2010 (relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligências ao autor os Projetos

de Lei nºs 4.091, 4.094 e 4.129/2009. 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 março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlos Gomes - Ademir Lucas - Chico Uejo -

Padre João.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 19.574 E
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19.624, EM 3/3/2010

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Carlin

Moura e Marcus Pestana, 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 da Comissão. A

Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-

Presidente e a designar o relator da matéria. A seguir, determina a distribuição das

cédulas de votação e convida o Deputado Carlin Moura para atuar como escritunador.

Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado João Leite e para

Vice-Presidente o Deputado Carlin Moura, ambos com três votos. A seguir, a

Presidência designa relator da matéria o Deputado Marcus Pestana. 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, 8 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Carlin Moura - Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da

Silveira Jr., Eros Biondini e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira

Jr., declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

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

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: dos Srs. Paulo Tarciso Okamotto, Diretor-Presidente do Sebrae

(18/12/2009); Roque Pellizzaro Junior, Presidente da Confederação Nacional de

Dirigentes Lojistas; Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema Ocemg-Sescoop-MG;
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Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional no Estado (substituto) do

DNIT; José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Carlos Roberto

Noronha, Presidente do Iepha-MG; Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da

Juventude (16/1/2010); Paulo Brant, Secretário de Cultura (23/1/2010); Sérgio Gomes

Velloso, Assessor do Ministério do Esporte (4/2/2010); e José Ramos Zago,

Presidente da Associação do Circuito Turístico da Canastra, e outros (13/2/2010). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como relator o Deputado citado a seguir: Projetos de Lei nºs 3.516 e 4.050/2009 em

turno único (Deputado Fábio Avelar). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

os Requerimentos nºs 5.232, 5.252, 5.260/2009, 5.334, 5.437 e 5.444/2010. 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 Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública com a finalidade de discutir a Lei Geral da

Micro e Pequena Empresa e sua implementação na totalidade dos Municípios

mineiros; Fábio Avelar, em que solicita seja encaminhado pedido de providências ao

Governador do Estado para incluir o Município de Formiga no cronograma de cidades

a serem beneficiadas pelo plano de investimentos para a realização da Copa do

Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016; Dalmo Ribeiro Silva (3), em que solicita sejam

realizadas reuniões de audiência pública nos Municípios de São Lourenço, Maria da

Fé e Camanducaia (Estância Climática de Monte Verde), com a finalidade de discutir

a implementação de questões relativas ao fomento do setor turístico nas

municipalidades, tendo em vista o advento da Copa do Mundo de 2014; e Tenente

Lúcio, em que solicita seja encaminhado pedido de providências ao Superintendente

Regional do DNIT para promover a devida alteração do projeto de reforma e

ampliação da BR-135 nas obras em curso no Município de Augusto de Lima, com a

construção de uma rotatória na entrada da estrada de acesso ao Distrito Turístico de

Santa Bárbara. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Carlos

Pimenta - Marcus Pestana - Ruy Muniz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 919/2007

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Conselheiro Lafaiete – Assodilafa –,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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 919/2007 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Diabéticos de Conselheiro Lafaiete, constituída com o objetivo de

coordenar, dar proteção e orientar os diabéticos desse Município. Procura, dessa

maneira, melhorar a condição de vida dos enfermos, conscientizando-os da

importância de um tratamento adequado e do controle da doença.

Para alcançar suas metas, presta serviço de orientação psicológica aos pacientes e

seus familiares, oferece assistência médica gratuita aos mais carentes e realiza

intercâmbio com hospitais, clínicas, laboratórios, médicos e psicólogos.

Além disso, promove campanhas para conscientização da sociedade e para

obtenção de recursos financeiros subsidiados para a manutenção da Associação e

edita e distribui folhetos, jornais e revistas sobre assuntos relacionados com a

doença.

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 919/2007,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.403/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação de Rodovia João da Costa Mafra ao trecho que liga o Município de

Imbé de Minas ao entroncamento com a BR-116.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.403/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

João da Costa Mafra ao trecho que liga o Município de Imbé de Minas ao

entroncamento com a BR-116.

Natural do Município de Inhapim, João da Costa Mafra nasceu em 1926 e faleceu

em 1992. Ainda jovem, mudou-se para o então Distrito de Imbé de Minas, no

Município de Caratinga, onde iniciou sua vida pública.

Em 1976, foi eleito Prefeito de Caratinga com votação nunca vista nessa região.

Após cumprir o mandato, foi eleito o Vereador mais votado por três mandatos

consecutivos, sendo por duas vezes Presidente da Câmara Municipal.

Cidadão de ilibada reputação, de expressiva liderança política, acreditava que o

progresso está diretamente ligado a uma infraestrutura viária eficaz; por isso, lutou

incansavelmente pela construção do trecho da rodovia objeto do projeto de lei em

análise, que hoje está sendo pavimentada por meio do Programa Proacesso.

A homenagem que lhe está sendo feita por intermédio dessa proposição é

oportuna, demonstrando o reconhecimento da população pelos relevantes serviços

por ele prestados.
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Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade dar nova redação ao “caput” do art. 1º, para sua

adequação à técnica legislativa, acrescentando parágrafo único a esse dispositivo,

com o intuito de esclarecer que o trecho a ser denominado faz parte do Proacesso.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.403/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.715/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Projeto Cidade Refúgio, 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 3.715/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projeto Cidade Refúgio, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem como

finalidade apoiar e ampliar as ações e programas que visem à melhoria da qualidade

de vida dos seus associados.

Para alcançar seus propósitos, presta assistência à criança e ao adolescente

carente, realiza atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer, combate a

fome e a pobreza, protege a saúde da família, da maternidade, da infância e da

velhice, orienta sobre a preservação do meio ambiente e executa serviços de

telerradiodifusão educativa.

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

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.715/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.089/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação da Divina Misericórdia, com sede no

Município de São João Nepomuceno.

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 4.089/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação da Divina Misericórdia, com sede no Município de São João

Nepomuceno, entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo a promoção

humana e o apoio material e psíquico às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para cumprimento desses propósitos, a entidade ampara os dependentes químicos

e os acometidos de depressão; busca resgatar a integridade dessas pessoas e sua

reintegração na sociedade; incentiva a reestruturação das famílias e fomenta valores

éticos e morais que possam proporcionar um ambiente saudável de convivência.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.089/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.092/2009
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Associação dos Devotos de São Cristóvão - Adesc -, com sede

no Município de Araxá.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.092/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Devotos de São Cristóvão, com sede no Município de Araxá, que tem por objetivo

incentivar e promover a cultura do motorista estradeiro, bem como orientar as dúvidas

dos associados em relação a assuntos ligados ao trânsito.

A Associação desenvolve programas visando à implantação de cursos, encontros e

seminários, objetivando a solução de problemas concernentes a seus objetivos.

A entidade procura também reivindicar dos órgãos públicos, sempre que

necessário, apoio a famílias carentes de motoristas acidentados e a preservação das

estradas; assim como a realização de eventos culturais, esportivos ou sociais,

objetivando a sociabilização de seus membros.

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 4.092/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.093/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Gustavo Valadares, objetiva declarar de
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utilidade pública a Associação da Casa de Caridade Darci Campos, com sede no

Município de Itamarandiba.

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

que a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem ela agora a este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.093/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação da Casa de Caridade Darci Campos, com sede no Município de

Itamarandiba, entidade civil sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, que tem por

finalidade prestar assistência social às pessoas carentes, especialmente, da terceira

idade.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, procura desenvolver atividades

nas áreas da saúde, da educação e cultura, mantendo um ambulatório para

atendimento das pessoas carentes e promovendo cursos de artesanato e oficinas.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no seu

estatuto.

Considerando-se a relevância do trabalho desenvolvido, especialmente para os

idosos, a Associação da Casa de Caridade Darci Campos está habilitada a receber o

título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.093/2009, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.100/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa a declarar de
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utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Recreio dos Bandeirantes, com

sede no Município de Esmeraldas.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.100/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Recreio dos Bandeirantes, com sede no Município de

Esmeraldas, cuja finalidade principal é unir e coordenar as pessoas na participação

dos trabalhos para melhoria da comunidade.

Objetivando alcançar o que se propõe, a entidade identifica e analisa os problemas

comunitários, buscando meios para resolvê-los; mobiliza a população para atuar

conjuntamente na defesa de seus interesses, aproveitando os recursos disponíveis;

promove atividades recreativas, sociais, esportivas, assistenciais e culturais; oferece

proteção à saúde da família; combate a fome e a pobreza; orienta as pessoas sobre a

preservação do meio ambiente.

Pelo relevante serviço que presta, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.100/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.104/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa 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.
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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 4.104/2009 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, em consequência da

alteração estatutária realizada em 10/11/82, que modificou sua denominação para

Conselho Central de Uberlândia da Sociedade São Vicente de Paulo.

Pela análise de seu estatuto, verificamos que a instituição apresenta as mesmas

condições formais que lhe permitiram a outorga do título declaratório de utilidade

pública por meio da referida Lei nº 1.568 e tem como finalidade representar as

unidades vicentinas que lhe são vinculadas e que sejam desprovidas de

personalidade jurídica.

Assim sendo, consideramos conveniente e oportuna a aprovação da proposição em

tela.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.104/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.107/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Clube da Terceira Idade Nossa Senhora da Guia de Iturama, com

sede no Município de Iturama.

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 4.107/2009 pretende declarar de utilidade pública o Clube da

Terceira Idade Nossa Senhora da Guia de Iturama, com sede no Município de

Iturama, que possui como finalidade desenvolver atividades voltadas para a melhoria

da qualidade de vida das pessoas com mais de 50 anos, especialmente nas áreas da

educação, do esporte e da cultura.

Pessoas que participam de programas dedicados aos segmentos da terceira idade

são mais dispostas, aproveitam melhor seu potencial, usufruindo maior

autoconfiança, atitudes mais positivas e consequente bem-estar físico e psicológico.

Quanto maior o envolvimento dos idosos em atividades prazerosas, em que

adquirem conhecimentos e contatos sociais, menor é a possibilidade da instalação de

sintomas depressivos e enfermidades similares.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.107/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.127/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Unida do Município de Tocos do Moji, com

sede no Município de Tocos do Moji.

A proposição foi analisada 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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.127/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Unida do Município de Tocos do Moji, com sede nesse Município, entidade

beneficente que tem por finalidade o exercício mútuo de colaboração entre os

associados, visando à proteção da família, da maternidade, da infância, da

adolescência e da velhice, além do fomento das atividades agropecuárias e a

melhoria das condições de vida de seus associados.

Buscando o bem-estar da comunidade, envida esforços para a negociação conjunta

da produção agropecuária e de artesanato dos associados; orienta-os sobre a

compra de insumos e equipamentos; incentiva a expansão de técnicas de produção e

manejo agrícola voltados à preservação do meio ambiente; estimula o congraçamento

entre seus associados e a comunidade.

Dessa forma, a entidade em questão promove ações de relevância pública, razão

pela qual merece o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 4.127/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/3/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 481/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.298/2010), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.299 a 4.317/2010 -

Requerimentos nºs 5.544 a 5.575/2010 - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Cultura, de Saúde, do Trabalho, de Turismo, de Segurança Pública (2),

de Assuntos Municipais e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Gustavo

Valadares, Elmiro Nascimento e Sebastião Costa - Registro de presença - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Mosconi, Getúlio Neiva, André Quintão e

Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
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Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

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

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem

restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 481/2010*

Belo Horizonte, 3 de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei que altera a Lei n° 15.424, de 30 de

dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o

pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e

de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos

atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências.

Por entender relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a exposição de motivos assinada pelo Secretário de Estado de Fazenda.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares o projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado.

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de anteprojeto de lei

contendo proposta de alteração da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que

dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos

relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da

Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade

estabelecida em lei federal.

A alteração proposta visa conceder benefício fiscal relacionado com os atos

notariais e registrais praticados em razão de financiamento habitacional vinculado ao

Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, hipótese em que os emolumentos, as

custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária serão reduzidos observando-se os

mesmos percentuais de redução previstos no art. 42 ou no art. 43 da Lei Federal nº

11.977, de 7 de julho de 2009.

Atualmente esse benefício fiscal alcança apenas os emolumentos devidos pela

prática de atos notariais e registrais vinculados a tais financiamentos, ficando a Taxa

de Fiscalização Judiciária reduzida a 50% (cinquenta por cento) de seu valor.

Com a aprovação do presente anteprojeto de lei, pretende-se uniformizar o

percentual de redução concedido tanto para os emolumentos e custas, quanto para a

Taxa de Fiscalização Judiciária.

Desse modo, o art. 1º do anteprojeto de lei promoverá essa padronização de

tratamento tributário a partir da data de publicação da lei dele resultante.

O art. 2º do anteprojeto de lei prevê a remissão de eventual diferença de valor da

TFJ que não tenha sido recolhida nos termos do art. 15 da Lei nº 15.424, de 30 de

dezembro de 2004, em comparação com os percentuais de redução previstos no art.

42 ou no art. 43 da Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, conforme o caso,

relativamente aos atos notariais e registrais integralmente concluídos no período

entre 8 de julho de 2009 - data de publicação da citada lei federal - e a data de

publicação da lei que resultar do presente anteprojeto.

Como de praxe em se tratando de remissão tributária, tal benefício não autoriza a



____________________________________________________________________________
340

restituição ou compensação de importância já recolhida.

Respeitosamente,

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 4.298/2010

Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização

Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei

federal, e dá outras providências.

Art. 1° - A Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 200 4, fica acrescida do art. 15-A,

com a seguinte redação:

“Art. 15-A - Na hipótese de ato relacionado a financiamento habitacional vinculado

ao Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), aplicam-se aos emolumentos, às

custas e à Taxa de Fiscalização Judiciária os mesmos benefícios e condições

previstos no art. 42 ou no art. 43 da Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009,

conforme o caso.”.

Art. 2º - Fica remitido o crédito tributário relativo à Taxa de Fiscalização Judiciária

(TFJ) prevista na Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, formalizado ou não,

inscrito ou não em dívida ativa, devido em razão de ato notarial ou registral

integralmente concluído no período de 26 de março até a data de publicação desta

lei, relacionado a financiamento habitacional vinculado ao Programa Minha Casa,

Minha Vida (PMCMV), instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 2009.

Parágrafo único - Ressalvada a remissão decorrente da exoneração total prevista

no art. 43 da Lei Federal nº 11.977, de 2009, o disposto no “caput”:

I - aplica-se exclusivamente à diferença de valor da TFJ devida nos termos do art.

15 da Lei nº 15.424, de 2004, e o percentual de redução indicado no art. 42 ou no

parágrafo único do art. 43 da mesma lei federal, conforme o caso;

II - não autoriza a restituição nem a compensação de importância já recolhida.

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

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Carlos

Gomes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.159/2010, nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Dos Srs. Ciro Pedrosa e Júlio Delgado, Deputados Federais, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.245/2009, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes e Obras Públicas, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.180/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Jair Asbahr, Prefeito Municipal de Bueno Brandão, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado por meio do

Ofício nº 76/2010/SGM.

Dos Srs. Nilson Conceição de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Iturama,

e Ely Soares Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Francisco Sá, comunicando

a composição das novas Mesas Diretoras dessas Casas Legislativas.

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

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.630/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e a nota técnica ao Projeto de Lei nº

3.630/2009.)

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.323/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Friedmann Anderson Wendpap, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de

Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.471/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Elaine Noronha Nassif, Procuradora-Chefe do Ministério Público do

Trabalho em Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.012/2009, da Comissão de Assuntos Municipais.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.299/2010

Declara de utilidade pública o São Francisco Futebol Clube, com sede no Município

de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o São Francisco Futebol Clube, com

sede no Município de Pitangui.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: O São Francisco Futebol Clube, com sede no Município de Pitangui, é

uma sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, que

tem por finalidade a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas, em

especial o futebol amador.

Em pleno e regular funcionamento desde 1971, a entidade atende todos os

pressupostos da Lei nº 12.972, de 27 de julho de1998, razão pela qual faz jus ao

título declaratório de utilidade pública.

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio dos nobre pares à aprovação deste

importante 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 4.300/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Marujos de João Monlevade,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Marujos de João

Monlevade, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Carlos Gomes
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Justificação: A Associação Cultural Marujos de João Monlevade é uma entidade

educacional e cultural que preserva as raízes dos afrodescendentes, no seu aspecto

religioso, dando entretenimento ao povo dessa cidade através de suas

apresentações. Cria também programas e projetos voltados para educação, cultura,

saúde e meio ambiente e promove eventos e atividades culturais, educativas,

religiosas e desportivas, visando o desenvolvimento das famílias e da cultura local.

Seu trabalho busca também incluir a comunidade afrodescendente no contexto social,

trazendo bem-estar e contentamento aos componentes de seu grupo de marujos

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

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.301/2010

Proíbe a fabricação, o transporte e a comercialização de armas de fogo de

brinquedo que disparem projéteis através de pressão, bem como daquelas com

características de armas verdadeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É proibida a fabricação, o transporte e a comercialização de armas de fogo

de brinquedo que disparem projéteis através de pressão, bem como daquelas com

características de armas verdadeiras.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Gustavo Corrêa

Justificação: Em tempos de uma busca incessante pela paz, não se justifica a

existência de brinquedos que imitam armas nas mãos das nossas crianças, muito

menos, servindo aos meliantes como objeto de intimidação e de favorecimento ao

delito.

O objetivo precípuo deste projeto é coibir a existência desses brinquedos tão

danosos à formação dos nossos pequeninos mineiros.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.302/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Assistência ao Barbosa

da Ponte - Acabap -, com sede no Município de Virgem da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Assistência ao Barbosa da Ponte - Acabap -, com sede no Município de Virgem da

Lapa.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice; o amparo a crianças e adolescentes carentes;

a integração no mercado de trabalho; a reabilitação e integração das pessoas

portadoras de deficiências. Configura-se como política não contributiva, realizada por

meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade e

pautada pelos princípios da universidade da cobertura e do atendimento, da

seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com diversas políticas

públicas, abrangendo ações de entidades públicas e privadas, que visem contribuir

para a redução dos altos graus de desigualdade social com que o país convive.

Em 25/12/95, diante da necessidade de redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil se organizou e fundou a Associação Comunitária de Assistência ao

Barbosa da Ponte, cuja constituição legal foi efetivada em 23/2/96, como pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção

social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: promover

gratuitamente educação e saúde; executar ações e prestar serviços de atenção às

necessidades da criança e da família; auxiliar no integral desenvolvimento da criança;

priorizar a infância; elaborar, promover e apoiar estratégias e ações direcionadas ao
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atendimento da criança; contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e

programas intersetoriais; atuar na defesa de direitos; estabelecer intercâmbios;

produzir pesquisas e publicações; realizar eventos, reuniões, estudos, conferências,

debates, cursos e palestras; difundir o conhecimento e prestar serviços de assistência

social.

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 e contribui para seu

desenvolvimento humano e inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção

de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento com inclusão social e universalização dos direitos sociais, culturais,

educacionais, civis e políticos.

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

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.303/2010

Declara de utilidade pública a Obra Assistencial Antonio Frederico Ozanam, com

sede no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Obra Assistencial Antonio Frederico

Ozanam, com sede no Município de Florestal.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Obra Assistencial Antonio Frederico Ozanam, com sede no

Município de Florestal, tem por finalidade a prática da caridade por meio da

assistência social e da promoção humana, visando especificamente abrigar pessoas

idosas e carentes, sem condições de saúde física e mental, e proporcionar
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assistência material e moral, intelectual, social e espiritual, assegurando a igualdade

e dignidade da pessoa humana.

Além disso, trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, que preenche os

requisitos legais para a obtenção de título declaratório de utilidade pública.

Pelos relevantes serviços prestados à comunidade carente, nada mais justo que a

concessão do referido título à Obra Assistencial Antonio Frederico Ozanam e o apoio

do poder público a essa instituição para a continuidade da sua importante atuação

para o Estado.

- 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 4.304/2010

Dispõe sobre o número de clínicas médicas e psicológicas credenciadas pela

Secretaria de Estado de Defesa Social e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O número mínimo de uma clínica médica e psicológica credenciada pela

Secretaria de Estado de Defesa Social obedecerá ao disposto nesta lei.

Parágrafo único - Clínica é a pessoa jurídica credenciada pela Secretaria de Estado

de Defesa Social para a prática das atividades pertinentes a exames e laudos

previstos no credenciamento, nos termos da legislação respectiva.

Art. 2º - O número máximo de clínicas credenciadas pela Secretaria de Estado de

Defesa Social será uma para cada cinquenta mil habitantes ou fração.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: Este projeto funda-se no princípio da transparência e da legalidade na

administração, como bem acentua a Constituição Federal, no art. 37.

A realização de exames médico e psicológico para fins de habilitação para

motoristas é essencial para a atividade e, mesmo assim, sua regulamentação

encontra-se defasada em Minas Gerais.

O projeto revela-se oportuno e justo, além de constitucional e legal.
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Conto com o apoio dos pares à sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 517/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.305/2010

Concede isenção do ICMS nas saídas internas de veículos automotores de

fabricação nacional, quando destinados a representante comercial e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida isenção do ICMS nas saídas internas de veículos de

passageiros de fabricação nacional, quando destinados a representante comercial,

desde que regularmente inscrito no Conselho Regional dos Representantes

Comerciais do Estado de Minas Gerais e comprovadamente exercendo sua atividade.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” deste artigo será concedida

nos termos fixados em convênio de que trata o art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, desde que cumprido, pelo Poder Executivo, o disposto no art. 14

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo estender ao representante

comercial os benefícios já concedidos a outras categorias que usam o automóvel

como ferramenta e meio de trabalho.

A profissão de representante comercial, verdadeiro elo entre a indústria, o

comércio, os importadores e os exportadores, é considerada atividade comercial

fundamental e indispensável para o desenvolvimento de qualquer setor produtivo. Do

fruto de seu trabalho decorrem receitas tributárias federais, estaduais e municipais.

Segundo levantamento realizado pelo Conselho Regional da categoria em Minas

Gerais, o representante comercial percorre aproximadamente 36.000km por ano, nos

mais diversos tipos de estradas e condições climáticas, o que ocasiona desgaste e

depreciação prematuros do veículo utilizado.

Pelo exposto, verifica-se a importância do veículo para o representante comercial,
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constituindo-se numa verdadeira ferramenta de trabalho, necessária ao

desenvolvimento da atividade de vendas, especialmente em Minas Gerais, haja vista

a dimensão territorial do nosso Estado.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Paulo

Cesar. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 371/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.306/2010

Declara de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Araçuaí, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Araçuaí, com

sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

13/2/79, a Cáritas Diocesana de Araçuaí tem por objetivos: exercer atividades de

assistência social, promoção de pessoas, grupos e comunidades; realizar estudos

sobre os problemas de assistência à educação e à saúde, em especial de mulheres,

crianças, adolescentes, idosos e desvalidos em geral; participar de ações conjuntas

das obras e movimentos que visam assistência, promoção humana e geração de

renda; realizar a assistência social gratuita, mediante convênios e campanhas junto

às comunidades, para seus programas normais ou atendimento das vítimas de

catástrofes; trabalhar na formação da consciência humanitária das pessoas, grupos,

entidades públicas e particulares; contribuir para a criação e o desenvolvimento de

comunidades impregnadas de solidariedade humana, de justiça social e caridade

cristã; representar junto às autoridades e organismos nacionais e internacionais as

obras e os movimentos filiados.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando cumpridas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.
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Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- 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 4.307/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e de Produtores Rurais do

Amorins - Aspra -, com sede no Município de Desterro do Melo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores Rurais do Amorins - Aspra -, com sede no Município de Desterro do Melo.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação Comunitária e de Produtores Rurais do Amorins - Aspra

-, com sede no Município de Desterro do Melo, é uma associação civil de direito

privado, sem fins lucrativos, fundada em 22/12/2008, que tem por objetivo prestar à

comunidade em que atua assistência em serviços relacionados à promoção da

assistência social, da cultura, do desporto, do turismo, da educação, da saúde, do

meio ambiente, da agropecuária, da defesa e conservação do patrimônio histórico,

artístico e artesanal e da geração de emprego e renda.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.308/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores

Rurais de Pedra do Sino, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e dos
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Pequenos Produtores Rurais de Pedra do Sino, com sede no Município de Carandaí.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais de

Pedra do Sino, com sede no Município de Carandaí, é uma associação civil de direito

privado, sem fins lucrativos, fundada em 30/6/88, que tem por objetivo ativar a mais

ampla e perfeita cordialidade entre os sócios, promover atividade sociocultural e

desportivo, zelar pela melhoria das condições de vida e embelezamento do bairro,

firmar convênio com associações congêneres, autarquias, entidade religiosas,

federais, estaduais, municipais e outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.309/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Produtores

Rurais do Araçás - Acompra -, com sede no Município de Desterro do Melo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores e Produtores Rurais do Araçás - Acompra -, com sede no Município de

Desterro do Melo.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação civil em questão é de direito privado, não tem fins

lucrativos e foi fundada em 6/5/88, tendo por objetivos a defesa dos direitos de

organização do bairro e adjacências para o combate à fome e à pobreza; a

divulgação da cultura e do esporte; a proteção da saúde da família, da criança, do
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jovem e do idoso; a proteção ao meio ambiente; a conquista da moradia; o amparo às

crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho;

a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de

sua integração à vida comunitária; a defesa e vigilância.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública da referida entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- 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 4.310/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos(das) Pequenos(nas) Agricultores e

Agricultoras de Espírito Santo, com sede no Município de Mercês.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos(das) Pequenos(nas)

Agricultores e Agricultoras de Espírito Santo, com sede no Município de Mercês.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação civil em questão é de direito privado, não tem fins

lucrativos e foi fundada em 15/2/2008, tendo por finalidade organizar e mobilizar os

agricultores e agricultoras familiares interessados em desenvolver a comunidade em

seus aspectos sociais, econômicos, culturais, ambientais e políticos, por meio da

busca do bem comum, para criar e potencializar os espaços de convivência e as

condições para uma vida digna e feliz.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública da referida entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- 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 N° 4.311/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Bica, com

sede no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

da Bica, com sede no Município de Pedralva.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Reuniões, 9 de março de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro da Bica, com sede no

Município de Pedralva, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter

beneficente, que tem como finalidades promover o desenvolvimento integral de todos

os moradores sem discriminação de raça, cor, nacionalidade ou religião, através de

atividades culturais, recreativas, esportivas e comunitárias em geral; desenvolver

programa de proteção ao meio ambiente, através de cursos e palestras, ações como

coleta de lixo para reciclagem; além de promover meios para o desenvolvimento de

atividades extracurriculares, como colônias de férias, jardinagem, clubes, entre

outras.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.312/2010

Acrescenta os arts. 8º-A e 8º-B à Lei nº 16.686, de 11 de janeiro de 2007, que

dispõe sobre a prática de esporte de aventura no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – A Lei nº 16.686, de 11 de janeiro de 2007, passa a vigorar com os

seguintes arts. 8º-A e 8º-B:

“Art. 8º-A – Fica o montanhismo, esporte de aventura consistente na subida de

montanhas por meio de caminhada ou escalada, reconhecido como uma atividade de

valor cultural e esportivo para o Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Fica incluída no Calendário de Eventos Turísticos de Minas

Gerais a Abertura da Temporada de Montanhismo, a ser realizada, anualmente, no

terceiro domingo de abril.

Art. 8º-B – Visando difundir a prática do montanhismo, caberá ao poder público:

I – identificar as áreas de interesse para a prática do montanhismo no Estado;

II – diagnosticar as condições das áreas de interesse para a prática do

montanhismo, bem como de seus acessos;

III – adotar medidas para promover o acesso às áreas de interesse para a prática

do montanhismo;

IV – fomentar iniciativas de apoio e divulgação para a prática do montanhismo em

todo o território estadual;

V – realizar eventos para disseminar práticas de montanhismo de mínimo impacto

ambiental.

Parágrafo único – O órgão ambiental competente disciplinará a prática do

montanhismo nas unidades de conservação estaduais, inclusive dispondo sobre

condicionantes para tal prática nas áreas que não possuam plano de manejo.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: O montanhismo, conhecido também como alpinismo ou andinismo,

consiste na subida de montanhas por meio de escalada ou caminhada. A prática é

considerada uma modalidade dos esportes de aventura, por envolver a superação de

habilidades humanas em situações de desafio, estando também relacionada ao

turismo de aventura e ao ecoturismo, por ter lugar em ambientes naturais.

Devido a seu relevo acidentado, Minas Gerais possui incontáveis áreas de interesse

para o montanhismo. Essas áreas recebem, além dos montanhistas mineiros ou
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oriundos de outros Estados brasileiros, praticantes estrangeiros de várias

nacionalidades.

Contudo, não há atualmente políticas de incentivo ao montanhismo no Estado, e,

por isso, a prática do esporte fica limitada por fatores como a falta de plano de

manejo em unidades de conservação e a ausência de estímulos ou de informações

para que proprietários de áreas de interesse para o montanhismo se estruturem para

receber praticantes do esporte. Seria, então, de grande valia para o montanhismo e

para o turismo mineiro que se estabelecessem mecanismos para solucionar essas

limitações. Com esse propósito, apresenta-se este projeto de lei, que deverá

representar grande avanço no fortalecimento do Estado como destino turístico

ecológico e esportivo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.313/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro, com sede no Município de Belo Vale.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Assistencial Nossa Senhora

do Perpétuo Socorro, com sede no Município de Belo Vale.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Fundação Assistencial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com

sede no Município de Belo Vale, é uma associação sem fins lucrativos, com duração

por tempo indeterminado. Seus estatutos estão registrados no Cartório do 1º Ofício

de Notas e anexos da Comarca de Belo Vale. Tem por finalidade primordial criar,

instalar e manter uma creche, além de promover a assistência médica e hospitalar de

pessoas carentes de Belo Vale, entre outros objetivos.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos ilustres pares a este

nosso projeto.

- 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 4.314/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores e

Trabalhadores Rurais da Fazenda Capivara, 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 dos Pequenos Produtores

e Trabalhadores Rurais da Fazenda Capivara, com sede no Município de Montes

Claros.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais da

Fazenda Capivara é uma entidade sem fins lucrativos localizada no Município de

Montes Claros.

Seu objetivo maior é desenvolver projetos assistenciais de combate à fome e à

pobreza para minorar os efeitos da natureza e da seca sobre o ser humano e de

proteção da saúde, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice.

Também presta assistência odontológica; desenvolve projetos culturais, esportivos,

entre outros; reivindica dos poderes públicos municipal, estadual e federal ações de

interesse da coletividade; oferece assistência jurídica às pessoas carentes da

comunidade; incentiva a agricultura, de hortas comunitárias, entre outros.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por essa associação e por

preencher todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,

conto com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.315/2010

Declara de utilidade pública a Casa de Apoio às Pessoas com Câncer - Capec -,
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com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio às Pessoas com

Câncer - Capec -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Casa de Apoio às Pessoas com Câncer - Capec - é sociedade civil,

sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho de fins assistenciais, sociais,

humanitários e de promoção alimentícia às pessoas portadoras de câncer.

A sua Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias. A Capec está em funcionamento há mais de três

anos.

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

projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.316/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Malacacheta os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Malacacheta os

seguintes imóveis constituídos pela área total de 2.116,80m² (dois mil cento e

dezesseis vírgula oitenta metros quadrados) e situados na Rua dos Malacaxis, 155,

Bairro Centro, no Município de Malacacheta:

I - lote de 884m² (oitocentos e oitenta e quatro metros quadrados) registrado sob o

nº 1.063, livro 2-D, fls. 263, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Malacacheta.

II - lote de 1.232,80m² (mil duzentos e trinta e dois vírgula oitenta metros

quadrados) registrado sob o nº 2.155, Livro 3-B, fls. 217, no Cartório de Registro de
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Imóveis da Comarca de Malacacheta.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo destinam-se

exclusivamente ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Educação e da

Escola Municipal Pimpolho.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão 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.

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

José Henrique

Justificação: A doação dos imóveis de que trata este projeto justifica-se pelo fato de

neles já funcionar a Escola Municipal Pimpolho e a sede da Secretaria Municipal de

Educação. Tal medida irá possibilitar ao Município investir em melhorias e na

conservação da área.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.317/2010

Declara de utilidade pública a Associação Musical e Artística Cambuiense -

Amacam -, com sede no Município de Cambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Cambuiense - Amacam -, com sede no Município de Cambuí.

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

Sala das Reuniões, 9 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: Fruto da união entre a Fanfarra e a Banda Marcial Cambuiense, a

Associação Musical e Artística Cambuiense, com sede no Município de Cambuí,

entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade incentivar e difundir a arte musical

em suas várias modalidades, valorizar e divulgar a música folclórica e realizar
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reuniões sociais e artísticas.

Para tanto, promove o ensino da música por meio de aulas teóricas e práticas, além

do treinamento sistemático de seus alunos, mantém um quadro de instrumentistas

para participarem de programas populares, retretas, tocatas e concursos, incentiva a

formação de coral e fomenta o surgimento de novos movimentos e trabalhos

musicais.

Diante da importância das ações desenvolvidas pela Associação Musical e Artística

Cambuiense em defesa de nossa cultura, 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 de

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.544/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a a Sra. Carmen Rocha Dias, Presidente do Conselho

Estadual da Mulher, pelo Dia Internacional da Mulher. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº 5.545/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Comunidade Católica Palavra Viva pelos 15 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.546/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques por sua posse como

Secretário de Saúde. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.547/2010, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Fhemig pela inauguração do novo CTI da Unidade de

Tratamento de Queimados Professor Ivo Pitanguy, do Hospital João XXIII. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 5.548/2010, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Município de São Bento do Sapucaí (SP) pelo

pioneirismo na promoção da vida e da família, garantindo esse direito em sua lei

orgânica. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 5.549/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Arquidiocese de Montes Claros pelos cem anos de sua

criação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.550/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cel. PM Alexandre Lucas Alves, Secretário Executivo da

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, pelo brilhante trabalho desenvolvido no Haiti

como coordenador das ações do Brasil. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 5.551/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Governador do Estado pela inauguração da Cidade

Administrativa.

Nº 5.552/2010, dos Deputados Gustavo Valadares e Jayro Lessa, em que solicitam

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a

concessão do Título de Cidadania Honorária do Estado ao Sr. Rodrigo Felinto Ibarra

Epitácio Maia, Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.553/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a

implantação de clínicas públicas de tratamento de dependentes químicos no

Município de Uberlândia. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.554/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita, reiterando o

Requerimento nº 3.458/2009, seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG

pedido de providências para a mudança da denominação do Grupo Especial de

Patrulhamento de Áreas de Risco, em face da discriminação nela contida.

Nº 5.555/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências para apuração

de afirmação feita em audiência judicial pelo Cb. PM José Nilo, segundo a qual é

prática comum da Polícia Militar local a assinatura dos boletins de ocorrência por

todos os policiais da unidade, inclusive por aqueles que não participaram das

apurações pertinentes ao boletim. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.556/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Delegado Cristiano Augusto Xavier Ferreira, da Delegacia de
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Homicídios de Santa Luzia, pedido de cópia dos autos do inquérito referente à morte

do Sr. Geraldo de Moraes, assassinado nesse Município, bem como pedido de

informações sobre o andamento das investigações. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.557/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Vice-Presidente da República cópia das notas taquigráficas da 3ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, bem como pedido de providências para que

se analise a possibilidade de inclusão das famílias que vivem nos prédios

abandonados do Residencial Saint Martin, no Bairro Santa Teresa, nesta Capital, no

programa federal Minha Casa, Minha Vida; ou a liberação, pelo Ministério das

Cidades, de crédito para pagamento da massa falida e para reforma dos prédios.

Nº 5.558/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Corregedoria do Tribunal de Justiça cópia da gravação de vídeo da

reunião realizada em 15/12/2009, no Município de Rio Pardo de Minas, a qual

debateu os conflitos agrários e a violência contra trabalhadores rurais sem terra, para

juntada aos autos do procedimento de apuração relacionado à Juíza Vânia da

Conceição Pinto.

Nº 5.559/2010, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para que

determine a realização de estudos com o objetivo de buscar soluções para a situação

em que se encontram as ex-assemelhadas civis da PMMG e, caso já exista o estudo,

seja informada à Comissão a sua conclusão.

Nº 5.560/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a reativação imediata do convênio

do Hospital São Francisco de Assis, nesta Capital, com o Estado, dentro do Pro-

Hosp, e o repasse das parcelas atrasadas.

Nº 5.561/2010, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para que se apurem supostas irregularidades nas

obras de terraplanagem, drenagem e capeamento das estradas que ligam os

Municípios de Virgolândia a Nacip Raydan, em direção ao Município de Marilac.

Nº 5.562/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a
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construção da sede do Instituto Médico Legal no Município de Uberlândia, bem como

para a implantação do Posto de Polícia Integrada - PPI.

Nº 5.563/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria de Administração

Prisional pedido de providências para instalação de banheiros e toldos na

Penitenciária Pimenta da Veiga e no Presídio Jacy de Assis.

Nº 5.564/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a instalação

de câmeras de segurança do Programa Olho Vivo na Av. Afrânio Rodrigues da

Cunha, no Município de Uberlândia, conforme solicitação de comerciantes do local.

Nº 5.565/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça pedido de providências para aumentar o efetivo

da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais e designar mais Delegados, policiais

federais, Peritos e Escrivães para a Superintendência da Polícia Federal em Minas

Gerais.

Nº 5.566/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Uberlândia pedido de providências para que o

Conselho Municipal de Segurança Pública seja dotado de infraestrutura,

equipamentos e pessoal.

Nº 5.567/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para que o

Município de Uberlândia seja atendido com viaturas descaracterizadas para o

trabalho investigativo, recursos para o pagamento de diárias em viagens de

investigação, prédio próprio ou locado para a implantação da delegacia regional,

ampliação do efetivo policial, manutenção e renovação da frota de viaturas e dos

equipamentos.

Nº 5.568/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências a fim de que

sejam destinadas mais viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros de

Uberlândia.

Nº 5.569/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

implantação da 2ª Delegacia Regional em Uberlândia e para que seu quadro de

pessoal seja suprido com a nomeação de 40 Agentes e 20 Escrivães.

Nº 5.570/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para que o

Estado preste assistência jurídica ao policial militar quando, no exercício de suas

funções, praticar atos pelos quais possa ser legalmente responsabilizado.

Nº 5.571/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

humanização dos estabelecimentos prisionais de Uberlândia com o aumento da

oferta de trabalho e de ensino profissionalizante para os presos.

Nº 5.572/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

ampliação do Programa Consep Rural em Uberlândia e para a implantação de oito

Áreas Integradas de Segurança Pública - Aisps - nesse Município.

Nº 5.573/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

ampliação do Projeto Jovens Construindo a Cidadania - JCC - e do Programa

Educacional de Resistência às Drogas - Proerd - em Uberlândia.

Nº 5.574/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT pedido de providências para que seja alterado o

projeto de reforma e ampliação da BR-135, no que se refere às obras em curso no

Município de Augusto de Lima, de modo a que se construa uma rotatória no acesso

ao Distrito Turístico de Santa Bárbara.

Nº 5.575/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que se inclua o Município de

Formiga no plano de investimentos para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de

2016.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Saúde, do Trabalho, de Turismo, de Segurança Pública (2), de Assuntos Municipais e
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de Defesa do Consumidor e dos Deputados Gustavo Valadares, Elmiro Nascimento e

Sebastião Costa.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência cumprimenta os alunos do curso de Direito da

Fumec, que nos honram com sua presença, os representantes dos Agentes

Penitenciários - como sempre, com boa representação - e as demais pessoas que

nos acompanham das galerias. Sejam sempre bem-vindos. A Presidência

cumprimenta, em nome da Mesa e de toda esta Casa, as mulheres mineiras,

brasileiras e de todo o mundo, por serem elas o baluarte de toda a nossa existência.

Que Deus continue a iluminar a valorosa classe feminina.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, venho à tribuna para fazer um breve comentário a

respeito da magnífica festa cívica da qual participamos, que foi a inauguração, pelo

Governador Aécio Neves, do novo centro administrativo denominado Presidente

Tancredo Neves.

Assistimos, meu caro Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, com muito

interesse a esse evento, que, sem dúvida alguma, tem um grande significado para

Belo Horizonte e para Minas Gerais.

Trata-se de uma obra grandiosa e belíssima do ponto de vista arquitetônico e que

tem uma projeção social enorme, uma vez que foi construída em uma das regiões

mais pobres da Capital mineira, numa demonstração de sensibilidade por parte do

Governador Aécio Neves, desejoso em tornar aquela região pobre, pouco

desenvolvida e carente, um polo de desenvolvimento que, sem dúvida nenhuma, num

curto espaço de tempo, mudará o panorama da região e a perspectiva do povo que

ali reside. Numa demonstração também de grande competência administrativa, o

Governador Aécio Neves teve a iniciativa de construir a Linha Verde, linha expressa

que liga o Centro de Belo Horizonte ao Aeroporto de Confins, e ainda, já há algum

tempo, também num ato de coragem e de extrema competência, de transferir todo o

tráfego aéreo da Pampulha, em Belo Horizonte, para o Aeroporto de Confins.
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Naturalmente essas iniciativas administrativas tendem a dar outra condição a Belo

Horizonte, cidade grande e populosa, com dificuldades de toda a ordem,

principalmente de trânsito no Centro e na periferia, especialmente deste lado daqui.

Talvez essas iniciativas possam trazer conforto muito maior para a população que

reside em Belo Horizonte. Além disso, conforme disse, sem dúvida nenhuma, devem

abrir uma perspectiva para a grande população da região Norte da Capital mineira.

Meu caro Presidente e Deputados, mais que uma simples inauguração de um

grande centro administrativo que honra Minas Gerais, a tradição mineira, a história e

a trajetória de Belo Horizonte, vimos ali um ato de enorme emoção e beleza. Naquele

momento, ou seja, naquele evento, podíamos rever a história recente do País nos

seus momentos talvez mais importantes e inesquecíveis. Como dizia, além da

inauguração dessa obra magnífica, o Governador Aécio conseguiu concentrar ali um

pouco da nossa história e trazer à memória de Minas Gerais e do Brasil fatos

importantes que ocorreram há aproximadamente 25 anos e que não serão

esquecidos de maneira alguma, pois naturalmente serão fortemente lembrados,

transformando aquilo num evento extremamente grandioso e que faz jus ao grande

governo que Aécio Neves está praticamente encerrando no Estado.

Sr. Presidente, como já decantado aqui por inúmeros oradores nestes últimos dias,

trata-se de uma obra magnífica, belíssima, e que tem grande funcionalidade. Na

verdade, é um centro que acomodará aproximadamente 16 mil funcionários de Minas

Gerais, trazendo-lhes conforto, condições boas de trabalho, dignidade e facilidade de

locomoção. É uma obra que se espelha em racionalidade quanto ao uso da energia

elétrica, utilizando muito o sol e a água da chuva, com espaços grandiosos no seu

interior, trazendo facilidades não só para os que ali trabalham, mas também para os

que vão em busca de auxílios no serviço público e de exercer o seu trabalho no

centro administrativo.

Além dessa questão administrativa, que é muito marcante, há um fato simbólico,

importante de certa maneira, como foi dito ali - já concederei aparte ao prezado

Deputado Dalmo Ribeiro Silva -, porque, todos sabemos, esse grande arquiteto

brasileiro - que é referência mundial, é um dos maiores arquitetos contemporâneos

não só do Brasil - começou a arquitetar suas obras em Belo Horizonte. Aqui, a Igreja
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São Francisco de Assis, na Pampulha, foi o marco do que seria a sua belíssima

carreira. Ele, de certa maneira em fase final de seus trabalhos, entrega ao povo de

Minas Gerais, de Belo Horizonte, esse centro administrativo, que é extremamente

marcante para ele. Ele mesmo afirmou: “Belo Horizonte significa muito para mim,

porque aqui, de certa maneira, comecei minha carreira e agora a estou encerrando

com obras desse porte e quilate”.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Carlos

Mosconi. Parabenizo V. Exa. neste momento, em que traz para o seio do nosso

Parlamento essa reflexão e particularmente o extraordinário momento que Minas

viveu no dia 4 próximo passado. Sem dúvida alguma, Minas Gerais, por que não

dizer?, transformou-se politicamente na Capital do País. Senadores, Governadores,

Deputados Federais de vários Estados e representantes de várias instituições

estavam presentes; um rol de primeiríssimo quilate na política brasileira, o que para

nós, com certeza, na palavra de nosso Governador, ao entregar oficialmente a

Cidade Administrativa, ratificou seu compromisso pela governabilidade de Minas

Gerais. E não é só isso, caríssimo Deputado Carlos Mosconi: todos os Municípios

fizeram-se presentes, acompanhando muito de perto essa obra extraordinária de

Oscar Niemeyer a que V. Exa. faz referência, construída efetivamente com recursos

do governo do Estado e muito bem gerenciada pela Codemig.

Sem dúvida alguma, quero associar-me às suas palavras por este momento que

vivemos. Somente quem esteve lá, como Fafá de Belém e Mílton Nascimento,

participou de tantas emoções e relembrou a trajetória extraordinária de Tancredo

Neves, que completaria 100 anos.

Além disso, estamos oferecendo hoje a todos os funcionários do governo um novo

espaço. E isso é verdade também pelas declarações dos servidores que lá trabalham.

Ontem mesmo os ouvimos manifestar sua enorme satisfação de estar em um

ambiente agradável, com todo o equipamento, computadores, com um telefone para

cada um, dispondo de praticidade e funcionalidade, principalmente para atender a

toda a população de Minas. Parabéns, Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço muito o aparte de V. Exa., caro Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. Gostaria de chamar a atenção para um aspecto emocional da
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inauguração: acho que o mais bonito da história, além de tudo o que lá vimos - a

presença do mundo político brasileiro inteiro, de todos os Prefeitos de Minas Gerais,

Vereadores das cidades mineiras, lideranças de toda parte -, o que mais chamou a

atenção foi exatamente a emoção com que a cerimônia transcorreu. Causou, caros

Deputados e Presidente, uma profunda comoção em toda a plateia o Hino Nacional

cantado pela Fafá de Belém, grande cantora brasileira. Ela se notabilizou com esse

canto durante a campanha das diretas, transformando o Hino Nacional em um hino

enormemente popular, porque os grandes comícios das diretas, que foram os

maiores já realizados no Brasil até hoje, se iniciavam exatamente com a sua voz.

Fafá de Belém comovia o povo com uma interpretação simplesmente espetacular,

exatamente como fez na semana passada. Depois, caro Presidente, não bastasse

isso, assistimos a Mílton Nascimento, grande cantor mineiro, uma das melhores

vozes que o País já conheceu. Ele relembrou também, com sua música “Coração de

estudante”, os tempos magníficos, inesquecíveis da campanha das diretas, da eleição

de Tancredo no colégio eleitoral. As imagens mostravam, de forma muito clara,

aquele tempo e aqueles momentos que tive até a oportunidade e a honra de viver no

Congresso Nacional.

Portanto, foi um momento de enorme emoção. Quero ressaltar a sensibilidade do

Governador Aécio Neves em colocar nesse centro administrativo o nome desse

grande mineiro, desse grande brasileiro Presidente Tancredo Neves. Todos nós o

conhecemos e sabemos da sua trajetória, mas agora seu nome fica marcado

indelevelmente em uma obra perene. Todos os mineiros das futuras gerações terão

oportunidade de saber quem foi Tancredo Neves. Esse grande político mineiro, que

muitos consideram um dos maiores políticos da história brasileira de todos os tempos,

com o que concordamos plenamente.

O Dr. Tancredo Neves teve uma carreira política muito difícil, cheia de percalços,

mas sempre se mostrou sereno, coerente e firme em suas posições, tendo sua

lealdade, coragem e sensibilidade como fatos marcantes de sua carreira. Quando o

Presidente Getúlio Vargas estava em situação política extremamente debilitada,

prestes a renunciar ao governo, seu Ministro da Justiça, Tancredo Neves, foi um dos

poucos, se não o único, a pedir que resistisse e a ficar a seu lado até o fim. Por essa
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razão, recebeu do Presidente Vargas a carta-testamento e a caneta com que a

escreveu.

A vida foi dando suas voltas e, quando da renúncia de Jânio Quadros, Tancredo

Neves foi chamado pelas lideranças políticas do País para intervir naquela situação

emergencial grave, a fim de que o País não entrasse em guerra civil. Ele conseguiu,

com muita habilidade, inteligência e perspicácia, levar o País para o parlamentarismo,

evitando uma situação mais delicada e grave, que colocava em risco a integridade da

população brasileira.

Depois disso, o Brasil saiu da crise, veio o Presidente João Goulart e a revolução.

No episódio do início da revolução, praticamente o Congresso inteiro, mesmo aqueles

que deveriam fazer oposição ao novo regime e deveriam votar contra a situação,

elegeram o Marechal Castelo Branco como Presidente da República. Apenas dois

parlamentares votaram contra, sendo um deles o Deputado Federal Tancredo Neves,

que manifestou sua coerência, sua coragem e sua lealdade aos companheiros

correligionários, com quem tinha trabalhado durante o período que antecedeu a

revolução.

Então, esperou pacificamente o tempo passar, com toda a sua serenidade e

fazendo seu trabalho como Deputado Federal. Naquele tempo, vivia no ostracismo,

mas fazia um trabalho incansável na sua terra, na sua região, no seu Estado,

promovendo as articulações políticas que facilitariam sua eleição para Governador do

Estado de Minas Gerais futuramente. Ele teve uma estupenda votação em uma

eleição difícil, mas que foi um grande passo para a derrubada do regime militar no

País.

Em seguida, houve a célebre campanha pelas eleições diretas, talvez o movimento

cívico mais forte e contundente que este país já teve. Lamentavelmente, foi derrotada

no Congresso Nacional - e eu ali me encontrava - por 22 votos apenas. Depois dessa

derrota, que todos sentimos tanto, iniciou-se a articulação para Tancredo Neves ser o

candidato da oposição à ditadura no colégio eleitoral. Ele precisou articular isso com

a maior competência e sensibilidade, com muito cuidado, e levou o seu projeto até o

final, culminando na sua retumbante vitória. Antes, teve que vencer o grande líder

Ulisses Guimarães, também do PMDB, que queria disputar a possibilidade de ser



____________________________________________________________________________
368

Presidente. Depois derrotou, no colégio eleitoral, o ex-Governador de São Paulo

Paulo Maluf.

Essa eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral significou a queda do regime

militar no País.

Já termino, Sr. Presidente. Lamentavelmente para todos nós, ele não conseguiu

assumir a Presidência da República, mas encerrou a sua carreira da forma mais

brilhante possível, derrubando a ditadura sem que um tiro sequer fosse dado no País.

Assim, a vida de Tancredo Neves é exemplo para todos nós, e felizmente o

Governador Aécio Neves teve a grandeza de colocar o seu nome no Centro

Administrativo, para que, no futuro, a população mineira e brasileira saiba quem foi o

grande Presidente Tancredo Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, Deputado Doutor Viana, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, ocupo a tribuna para comunicar que o Governador

Aécio Neves deve ir a Teófilo Otôni ainda neste mês para tratar de um assunto muito

relevante, que venho debatendo há tempos e pelo qual lutei praticamente por toda a

minha vida pública. Refiro-me à decisão tomada pelo Governador, com base em

entendimento que tivemos há mais de um ano, de que a Zona de Processamento de

Exportação - ZPE - de Teófilo Otôni se tone realidade.

Faltam apenas quatro meses para vencer o prazo da lei que determina que a

instalação seja configurada. Há cerca de um ano, o Governador do Estado decidiu - e

as negociações andam a bom termo na Secretaria de Desenvolvimento - que a ZPE

passará ter o controle do Estado de Minas Gerais, que vai comprar 51% das ações da

Zepex, empresa controladora da ZPE. Essa solução, caro Presidente e Srs.

Deputados, é a única. E não haveria solução se não tivéssemos trabalhado junto ao

governo para que ele assumisse o controle da empresa que controla a ZPE. Na

verdade, na legislação que cria a ZPE diz-se de forma clara que o controle tem de ser

de empresa particular - ou empresa de governo, como é o caso. Numa primeira fase,

quando demos início a esse trabalho, ainda em 1985, o que era apenas uma ideia se

transformou em projeto de lei e, em seguida, em lei. No governo Itamar Franco, o

decreto de autorização para que Teófilo Otôni fosse aquinhoada com a ZPE foi
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assinado. À época, como Deputado Federal, recebi esse decreto das mãos de Itamar.

No entanto, o governo Fernando Henrique Cardoso destituiu o Conselho Nacional das

ZPEs, o que inviabilizou a implantação da empresa.

Ao longo do caminho, retomamos o trabalho. Aproveito para agradecer

publicamente ao ex-Governador Eduardo Azeredo, que comprou ações, por meio da

MGI, para viabilizar a instalação da alfândega e do prédio administrativo da ZPE, que

lá estão até hoje, construídos com recursos do governo do Estado. Com essa ação

do governo Fernando Henrique, a legislação ficou superada e, embora não se

invalidasse a lei que determinou a criação das ZPEs no Brasil, havia necessidade de

se criar nova legislação, complementar, até porque nos 15 ou 20 anos que se

passaram a realidade do mundo mudou. Assim, desafiado por mim a tornar-se

Deputado Federal, nosso Vice-Prefeito Ademir Camilo lançou sua candidatura e se

elegeu de fato. Como Deputado Federal, ele refez toda a legislação e conseguiu que

ela passasse na Câmara dos Deputados e no Senado da República.

O Presidente Lula vetou parte do projeto. Em solenidade realizada no Palácio da

Artes, em Belo Horizonte, negociamos com o Presidente Lula e com o Governador

Aécio Neves uma forma para que a ZPE se transformasse em realidade. De lá para

cá, as “démarches” foram atrasando o processo. Muito preocupados com isso,

procuramos o Governador. Num primeiro momento, houve reação da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, que achava que ZPE não era mais interessante, pois a

legislação permitia exportação sem tributos e isso era realmente desnecessário.

Depois da apuração dos fatos, da verificação do funcionamento da Zona Franca de

Manaus e dos poços secos e das vantagens para o País e para os locais onde se

instalam essas zonas de exportação e esses poços secos, o próprio governo

reconheceu a necessidade de participar desse processo e fazer com que fosse

adiante. Tínhamos impedimento muito forte: a Zona de Processamento de

Exportação de Teófilo Otôni era comandada por um cidadão que levou a empresa à

falência, a ZPEC. O processo de endividamento com o BDMG e com o Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - foi da ordem de

R$13.000.000,00.

Nossa proposta ao Governador foi que o governo comprasse 51% das ações, a fim
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de quitar o débito existente da ZPEC para que funcione, porque nosso prazo está

correndo e faltam somente quatro meses. Conseguimos! O Governador e o

Secretário de Desenvolvimento Econômico aceitaram a proposta, a análise foi feita, a

documentação foi colocada em ordem, a Câmara Municipal atendeu ao meu apelo,

apesar de não querer votar a lei de concessão para transferência da ZPEC de área

desapropriada pela Prefeitura. Tudo isso foi feito. Finalmente, ainda neste mês, o

Governador e o Secretário de Desenvolvimento Econômico agendarão data para ir a

Teófilo Otôni para assinar o documento de transferência do controle acionário da ZPE

para nosso Estado.

Se, da primeira feita, tivemos as obras da parte administrativa e alfandegária

realizadas pelo Governador Eduardo Azeredo, agora teremos as outras obras e a

complementação dos trabalhos, a documentação e tudo para início de operação da

Zona de Processamento de Exportação pelo governo do Estado, em função da

decisão do Governador Aécio Neves de ir a Teófilo Otôni e assinar esse documento.

Mais importante ainda é o fato de que, na mesma data, o Governador anunciará a

construção do centro de convenções da nossa cidade, com investimentos da ordem

de R$15.000.000,00. Então são duas atividades importantes que o Governador

desempenhará em Teófilo Otôni nessa visita que fará nos próximos dias. Estamos

muito satisfeitos por representar bem nossa cidade e ter participado de todos os

entendimentos e procedimentos. Agradeço aos Deputados que estiveram ontem em

Salinas, entre eles o Deputado Marcus Pestana, aqui presente, que discutiram com

as autoridades a não aceitação da construção de mineroduto pelo Consórcio Novo

Horizonte, que se formou para explorar minério de ferro na região. Todas as

autoridades presentes em Salinas demonstraram, de forma clara, que as jazidas

minerais existentes saltam para 20.000.000.000t, o que equivale a todo o potencial do

Quadrilátero Ferrífero. Estou trabalhando e conversando com os Prefeitos, e parece

que vingou nossa tese de não aceitar o mineroduto e exigir que se passe estrada de

ferro por aquela região.

Alguns me perguntam por que sugerimos a construção de estrada de ferro dentro

do território mineiro em vez de acatar a sugestão do governo federal de ligar a

estrada de ferro na futura, planejada e projetada estrada que ligaria Ilhéus ao Peru. O
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projeto ainda não está pronto, não há 1 metro de trilho.

E já sabemos muito bem que há necessidade de implantação um pouco mais rápida

dessa ferrovia.

Em 2007, meu primeiro discurso aqui foi em defesa da reconstrução da Estrada de

Ferro Bahia-Minas, porque já há um leito formado e a terraplanagem está pronta.

Esse antigo leito hoje pertence às Prefeituras de Minas e da Bahia, e já conversamos

com todos os Prefeitos dos dois Estados, que estão dispostos a doá-lo, o que

representa praticamente 60% do custo da ferrovia. Para se implantar uma ferrovia

pioneira, além do tempo da terraplanagem, claro que terá de haver a adaptação do

trecho, com alguns serviços. Na própria reportagem, os empresários de Salinas falam

das dificuldades para transportar os insumos e levar o minério - está escrito no jornal

da Assembleia.

A necessidade é de uma certa urgência. Imaginem, senhores e senhoras, o tempo

que seria economizado usando-se o antigo leito da Estrada de Ferro Bahia-Minas,

que partia de Ponta de Areia e Caravelas para chegar a Araçuaí, no “interiorzão”, no

“miolão” do Vale do Jequitinhonha. Próximo, um ramalzinho para Salinas e um para

Grão-Mogol, que podiam abranger e atender a Cia. Brasileira de Lítio, que opera em

Araçuaí; a Grafite de Pedra Azul e de Salto da Divisa; o calcário de Poté; o caulim de

Padre Paraíso e de Icaraí. O minério de ferro já existe em excelente qualidade

também na região de Malacacheta.

Uma estrada de ferro preconizada por nós, com a retomada da ideia de aproveitar o

antigo leito da Bahia-Minas, seria altamente interessante para o governo de Minas,

sobretudo porque essa estrada foi erradicada na época da ditadura com base num

decreto que mandava erradicar ramais deficitários. E ela não era um ramal, era uma

estrada completa. Foi construída por Teófilo Benedito Ottoni, pelas mãos do Eng.

Antônio Dave Argolo, e posteriormente mudou de dono e acabou virando patrimônio

do Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais. A documentação está lá.

O Banco era o proprietário da estrada de ferro. O governo militar passou por cima

disso tudo, incorporou isso ao patrimônio da Rede Ferroviária Federal sem nenhuma

reação do governo de Minas na época da ditadura.

Está na hora de repensarmos: a estrada era realmente de bitola estreita, tratava-se
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de uma maria-fumaça, mas, na reta final, nos últimos cinco anos de operação, até

1967, ela já funcionava com máquinas a “diesel”. A minha preocupação é estarmos

lutando pelo que é mais difícil quando se pode lutar pelo que é mais fácil. Temos

como fazer, e há um estudo, que venho acompanhando, que mostra que as ferrovias

brasileiras têm uma média de quilometragem de 26km/hora. Naquele leito antigo dá

perfeitamente para andar nessa média brasileira e, pioneiramente, ampliar as

possibilidades, pelo fato de ele adentrar todo território, cortar o miolo do Vale do

Mucuri e do Vale do Jequitinhonha, possibilitando uma chegada mais fácil a Montes

Claros, Unaí e Brasília. Posteriormente, que as pessoas pudessem fazer desvios aqui

e ali.

Uma informação importante é que o leito está lá, é de propriedade das Prefeituras,

e os Prefeitos da Bahia e de Minas Gerais se dispuseram a doá-lo. Existem apenas

duas interseções que foram utilizadas no leito da antiga estrada de ferro: uma num

povoado do Município de Araçuaí - apenas uma parte de um pequeno prédio de uma

escola estadual, que pode ser tranquilamente refeito e que valeria hoje, pelo que vi

em Alfredo Graça, em torno de R$600.000,00 -, a transferência desse prédio para

outro lugar; e duas casas próximas a Ladainha. São as únicas interrupções existentes

no antigo leito da Estrada de Ferro Bahia-Minas, porque os Prefeitos preservaram os

leitos.

Alguns questionam que a estrada de ferro passará dentro da cidade. Temos

problema com a estrada de ferro do Horto; gastarão uma fortuna para tirar esse

ramal. O que é que tem?

Lembro-me de que fui passar umas férias em Santos, no apartamento lindo de um

amigo, e perguntei-lhe quanto ele havia pago pelo apartamento. Ele me falou e tomei

um susto, por ser tão barato.

Às 2 horas da manhã, descobri por que era barato: o trem passava no pé do

edifício. Se há essas realidades no Brasil inteiro, por que não se buscar a

implantação de uma ferrovia pioneira para que, posteriormente, se faça outra, ou se

faça outro traçado ou a transposição das cidades de outra forma, mas objetivando

antecipar e acelerar essa questão? As nossas jazidas já estão identificadas lá. As

empresas gastaram mais de US$10.000.000,00 em pesquisa. Está tudo pesquisado,
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quantificado e pronto para começar a exploração em 2011. Deveríamos também

antecipar os projetos no âmbito de governo, a fim de obter resultados mais rápidos

para os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Sr. Presidente, meu tempo está esgotado, mas gostaria de rematar dizendo o

seguinte: se não quisermos antecipar o futuro, temos de deixar de lado essas ideias.

Deixar isso para 2014, 2015. Mas o governo do Estado está determinado. A

Secretaria de Desenvolvimento Econômico já assumiu que não pode permitir

mineroduto, que vai subsidiar, que vai entrar, e que o governo de Minas não faltará

com isso. Portanto, é muito importante, Dr. Marcus Pestana, que esse assunto

continue a ser discutido, apesar de se falar que é difícil imaginar a exploração e a

transformação do minério na própria região. Há naquela região 250.000ha de

eucaliptos plantados apenas num pacote, fora os que estão sendo plantados. Então

temos carvão em abundância. Podemos fazer fornos de ferro-gusa em quase todas

as cidades da região e também a nossa siderúrgica na ZPE de Teófilo Otôni. Aliás, o

Governador vai assinar esse documento lá. Com essa assinatura, tenho certeza de

que o Estado de Minas operará a ZPE, sim. Falar então em siderurgia não vai virar

bravata do Ruy Muniz, pois a ZPE de Teófilo Otôni possui condições de abrigar a

siderúrgica que será implantada nessa região. Naturalmente a siderúrgica viverá do

ferro-gusa que podemos produzir.

Voltarei a esse assunto, Sr. Presidente, pelo art. 70, pois ele é extenso e

importante. Um abraço.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Presidente Doutor Viana, Deputados, Deputadas,

estudantes que acompanham os trabalhos da Assembleia, telespectadores que nos

acompanham pela nossa TV, boa- tarde. Nesta semana comemoramos o Dia

Internacional da Mulher, em 8 de março. Nessas comemorações, são muito comuns

discursos, eventos e elogios. De fato, essa é uma data especial e importante, pois

marca gestos de resistência, auto-organização, violência; enfim, toda a trajetória de

luta das mulheres pela afirmação de seus direitos. É fundamental que os poderes

públicos, principalmente, e a sociedade compreendam essa data não de maneira

ritual, rotineira, mas com ações e medidas práticas. Como Deputado desta Casa,
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venho a esta tribuna para mencionar algumas iniciativas, que considero pertinentes,

relevantes e urgentes, e que estão ao nosso alcance na Assembleia Legislativa de

Minas Gerais. Há hoje no Brasil um debate e algumas medidas jurídicas para ampliar

a licença-maternidade de 120 para 180 dias.

O Presidente Lula aprovou uma legislação, com compensação fiscal, para as

empresas privadas nesse sentido. No País, 129 Municípios já têm legislação que

prevê a extensão desse benefício. Temos 19 Estados que assim também o fazem;

além disso, tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição

com o mesmo objetivo, o de universalizar a expansão da licença-maternidade.

Aqui na Assembleia ocorreu uma iniciativa de projeto de lei complementar da nossa

combativa bancada feminina, que cumprimento neste momento, e do Deputado

Doutor Rinaldo. Parece-me que, por uma questão de legalidade, a forma apresentada

não prosperou. Assim, atendendo à solicitação de vários sindicatos, da Sociedade

Brasileira de Pediatria, que encampa essa medida no plano nacional, e também

baseados em nossa experiência como Coordenador da Frente Parlamentar da

Criança, apresentamos a Proposta de Emenda à Constituição nº 56/09, que amplia

para 180 dias a licença-maternidade para todas as servidoras públicas dos três

Poderes do Estado. É uma forma, portanto, que busca garantir na própria

Constituição do Estado esse direito. Já foi designada uma comissão especial para

analisar a PEC. Ocupo hoje esta tribuna para solicitar a todos os Deputados que

compõem essa comissão, particularmente o Presidente e o relator, Deputados Fahim

Sawan e Carlos Mosconi, muito comprometidos com essa causa, que agilizemos a

tramitação dessa PEC, uma vez que, com o parecer favorável, ela já estaria pronta

para vir ao Plenário e ser votada. Não acredito que exista aqui nesta Casa alguma

Deputada ou algum Deputado que venha a manifestar-se contrariamente a essa

proposta, que, por iniciativa deste Legislativo, já é válida aqui nesta Casa.

Por que essa ampliação? Sabemos que a primeira infância e particularmente os

primeiros meses de vida são fundamentais na construção do vínculo afetivo entre

mãe e filho, o que tem uma repercussão na formação e na nutrição da criança.

Sabemos também da importância da amamentação nessa etapa da vida e de uma

maior disponibilidade e tranquilidade das mães para fortalecerem tanto a parte
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nutricional quanto a afetiva na construção desse vínculo.

Estudos já comprovam o êxito dessa importante medida. Cada um de nós, com

conhecimento de vida próprio, sabe da importância da presença materna e paterna

no desenvolvimento da criança, principalmente nessa etapa inicial de vida. Esse é o

motivo de termos apresentado essa PEC, que facilmente poderá, num planejamento

de recursos humanos, ser absorvida pelos Poderes e, particularmente, pelo governo

estadual.

É muito importante que o mundo do trabalho respeite as questões de gênero.

Sabemos que a partir do momento em que a mulher conquista o seu espaço

profissional, novas demandas civilizatórias são exigidas e não podem ser impeditivas

para que a mulher brasileira se faça cada vez mais presente, com competência e

dignidade, no mundo do trabalho. Daí a importância de essa PEC ser aprovada nesta

Assembleia.

Dessa forma, garantiríamos a ampliação da licença-maternidade às servidoras

públicas estaduais e também fortaleceríamos a luta para que essa PEC seja

universalizada e, no âmbito nacional, alcance o público-privado e seja também

aprovada no Congresso. Assim, repercutiria em nosso Estado com força de lei

inconstitucional para as demais trabalhadoras em nosso país, principalmente aquelas

de baixa renda, que tanto lutam pela sobrevivência e que, muitas vezes, são chefes

de família. Portanto, gostaria de apresentar aqui, de maneira bem objetiva, um

caminho concreto, da Assembleia Legislativa, neste mês de março, época em que

comemoramos o Dia Internacional da Mulher: práticas efetivas, com atitude,

mostrando, assim, o compromisso desta Casa.

Sr. Presidente, esse é apenas um dos aspectos que queremos abordar. Também

há outros que merecem destaque. Nós, que acompanhamos e tanto lutamos pela

aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb -, consideramos também muito

importante a universalização do acesso ao ensino infantil - de 0 a 6 anos; à creche -

de 0 a 3 anos; e à pré-escola - de 4 a 6 anos. Sabemos que o ingresso da criança,

mais cedo, nos espaços da educação contribuem para um desenvolvimento

sociocognitivo com mais qualidade, desenvoltura e com consequências positivas na
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progressão escolar de cada criança. Assim, além do aspecto educacional já

comprovado, temos um subproduto tão importante quanto. Trata-se da tranquilidade

das mães, que assim poderão também se dedicar ao mundo do trabalho enquanto as

crianças estão na pré-escola ou na creche. Infelizmente, hoje, o acesso ao ensino

infantil é quase reserva de mercado de filhos e filhas de pais ricos e de classe média

alta ou, nos meios populares, usado como estratégia de resistência das associações

comunitárias que fundaram as creches comunitárias e filantrópicas.

Portanto, conscientizar os Municípios sobre a importância de se ampliar o acesso

ao ensino infantil - obviamente, com o cofinanciamento da União e do Estado - é

também uma tarefa que, além de compor melhor o cenário da educação básica em

nosso país, contribui para a emancipação feminina, criando, assim, condições para

que a mulher se integre verdadeiramente no mercado de trabalho, cada vez com mais

qualidade.

Além disso, Sr. Presidente, uma questão que nos toca muito é o assustador número

de casos de violência doméstica sexual cometida contra as mulheres. Com a Lei

Maria da Penha, tivemos um grande avanço. Sem dúvida alguma, isso foi uma

grande conquista. No entanto, para essa lei ser efetivada, é preciso que sejam

ampliadas também as varas especializadas, a fim de que se atribua a devida

prioridade e agilidade aos processos que envolvem esses bárbaros que insistem em

cometer atos de violência contra as mulheres. Afinal, não adianta ter uma lei se não

tiver um sistema judicial compatível com a necessária prioridade que o tema mereceu

por parte dessa lei. Os estudantes de direito que acompanham os trabalhos da

Assembleia de hoje sabem melhor que eu - que sou assistente social - que uma lei

sem a condição de se efetivar é letra morta. A lei é muito importante desde que a

sociedade e os poderes públicos criem mecanismos e instrumentos para efetivá-la.

No que se refere à violência cometida contra crianças e adolescentes, só na região

metropolitana há 5 mil processos em andamento. Como podemos deixar crianças

conviverem com adultos, sendo que muitas vezes a violência contra a criança é

intrafamiliar, e quem a cometeu convive com ela aguardando o desenlace do

processo jurídico?

Como não priorizar esses processos, deixando essas crianças em situação de



____________________________________________________________________________
377

absoluta vulnerabilidade? Por autoria deste Deputado, nós aprovamos nesta Casa a

criação de vara especializada para julgar crimes cometidos contra crianças e

adolescentes, mas, infelizmente, essa medida ainda não foi efetivada pelo nosso

Tribunal de Justiça. Ampliar a especialização de varas ou criar novas varas para

julgar crimes cometidos contra mulheres, crianças e adolescentes é uma prioridade.

Não adianta comemorarmos o Dia Internacional da Mulher se há dezenas e centenas

de casos de mães, filhas e filhos sendo vítimas da violência, com a impunidade

latente, face ao não aparelhamento da máquina pública para efetivar a punição

daqueles que a merecem. De fato, devemos contribuir para a ampliação da

consciência da própria sociedade no encaminhamento das denúncias, porque só

denuncia quem vê resultado efetivo.

Portanto, Sr. Presidente, poderíamos falar da importância do Sistema de Vigilância

Alimentar e Nutricional - Sivan - e sobre as medidas da área da saúde, de assistência

à gestante e no pós-parto, e de todo um processo que contribui para a verdadeira

emancipação das mulheres, mas o tempo é curto. Assim sendo, no minuto final,

deixamos o nosso reconhecimento e também o nosso abraço a todas as mulheres do

Estado de Minas Gerais, sobretudo a nossa homenagem às colegas Deputadas Ana

Maria Resende, Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão, Maria Tereza Lara e

Rosângela Reis, bem como às servidoras desta Casa.

Sem dúvida, a Assembleia Legislativa tem o melhor corpo técnico das Casas

Legislativas do nosso país, e sabemos que a presença feminina nesta Casa é

bastante relevante, seja ela no quadro efetivo ou nos gabinetes parlamentares.

Portanto, deixo meu sincero reconhecimento às mulheres desta Casa e também às

estudantes que hoje nos visitam. A melhor homenagem não é feita pela palavra, e

sim pelo gesto prático. Exatamente por isso conto com o apoio de todos os

Deputados e Deputadas para que aprovemos a PEC nº 56/2009, a fim de que a

licença-maternidade das servidoras estaduais seja ampliada de 120 para 180 dias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia e que nos visita das galerias,

os nossos Agentes Penitenciários, que montaram aqui um plantão até buscar uma

solução para os seus problemas, felizmente o ex-Secretário Maurício de Oliveira

Campos Júnior já não faz parte deste governo. Talvez, assim, tenhamos um pouco

mais de sensibilidade, porque o que ele fez foi rasgar a Constituição da República, ao

ignorar tudo aquilo que aprendeu no curso de Direito, que é o respeito ao devido

processo legal e especialmente aos direitos e às garantias fundamentais.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, gostaria de cumprimentar V. Exa., ao se

manifestar sobre as mulheres.

Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna leva-me a endossar parte do

pronunciamento do ilustre Deputado André Quintão, que, de forma brilhante, abordou

um assunto também de extrema relevância, especialmente em um momento em que

comemoramos o Dia Internacional da Mulher, especialmente na data de ontem. Mas,

como a data de ontem ocorreu numa segunda-feira, em que não há função neste

Plenário, Deputado André Quintão, fazemos uso da tribuna hoje para lembrar a

importância desse dia.

Obviamente, algumas pessoas entendem que, talvez num debate mais caloroso,

não deveria haver essa data, pois deveria também haver a data do dia do homem.

Entendemos que é necessário, até para que a gente possa diminuir as diferenças em

vários aspectos, saber que a mulher tem uma defasagem em relação ao homem,

especialmente no campo do trabalho. Quando se trata de salários, as pesquisas, não

só no Brasil, mas também no mundo inteiro, apontam essa diferenciação, colocam a

mulher em uma posição diferenciada, prejudicada em comparação à do homem.

Deputado André Quintão, trago um ofício que foi protocolado exatamente no dia 8

de fevereiro, portanto ontem, quando a mulher comemorou o seu dia internacional;

completou um mês. Queremos fazer um apelo ao Prof. Anastasia, atual Vice-

Governador e futuro Governador do Estado, para que faça um gesto da mesma forma

como fez hoje o Prefeito Márcio Lacerda encaminhando à Câmara Municipal o projeto

de lei que determina a extensão da licença-maternidade de quatro para seis meses.

Esse ofício, datado do dia 8 de fevereiro e também protocolado, está vazado nos

seguintes termos. (- Lê:)



____________________________________________________________________________
379

“Exmo. Sr. Vice-Governador, com cordiais cumprimentos, venho solicitar vosso

empenho na adoção de urgentes medidas para regulamentar a extensão do período

de licença-maternidade para as servidoras civis do Estado de Minas Gerais, condição

“sine qua non” para se dar eficácia ao contido no inciso IX do art. 26 da Lei nº 5.301,

de 1969, na redação dada pela Lei Complementar nº 109/2009.”

Essa lei trata do Estatuto dos Militares, que esta Casa, através de emenda de

minha autoria, aprovou na tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 53, agora

em 2009, transformado na Lei Complementar n° 109. D eterminou também que a

licença-maternidade seria estendida para seis meses. (- Lê:)

“O governo federal promulgou a Lei n° 11.770, de 20 08, que autoriza a prorrogação

do período da licença-maternidade por mais 60 dias, tanto para a iniciativa privada

quanto para a administração pública em geral.

Seguindo o mesmo caminho humanitário que permeia a referida prorrogação, a Lei

Complementar nº 109, de 2009, alterou o inciso IX do art. 26 da Lei nº 5.301, de

1969, e instituiu formalmente a prorrogação da licença-maternidade para as militares

de Minas Gerais. Contudo, inseriu uma cláusula no parágrafo único do referido art. 26

condicionando a eficácia da prorrogação à concessão de igual benefício à servidora

pública civil do Poder Executivo.

A regulamentação já foi instituída pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através

da Resolução nº 605/2009. O Ministério Público de Minas Gerais editou a Resolução

n° 25, com a mesma finalidade. Na mesma direção e s entido, a Mesa da Assembleia

Legislativa regulamentou a prorrogação da licença-maternidade através da

Deliberação nº 2.441, de 9/3/2009, que também está sendo aplicada às servidoras do

Tribunal de Contas do Estado. Já a Defensoria Pública regulamentou a matéria

através da Resolução n° 114/2009, conforme cópias e m anexo.

Bem sabemos do compromisso do atual governo em bem valorizar o servidor

público. A matéria a ser regulamentada ancora-se no princípio da dignidade da

pessoa humana, mormente da mulher servidora pública do nosso Estado, e a

urgência do pedido objetiva apaziguar o anseio das suas destinatárias.

Na certeza de merecer a sempre especial atenção e acolhida por parte de V. Exa.,

antecipo os agradecimentos, reafirmando protestos de elevada estima e distinta
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consideração. Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais.”

Conforme a leitura que fizemos desse ofício, Deputado André Quintão, procuramos

reunir a deliberação da Assembleia - que tive a honra de assinar na condição de 3º-

Secretário -, a qual determinou a prorrogação da licença-maternidade por mais 60

dias. Compilamos também as resoluções do Tribunal de Justiça, do Ministério Público

e da Defensoria Pública, uma vez que, ao consultar o Presidente do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro e ex-Deputado Wanderley Ávila, este

relatou: “Deputado, estamos aplicando a resolução da Mesa da Assembleia, até

mesmo porque somos órgão auxiliar desta”. Portanto, Deputado André Quintão, hoje,

quando me deslocava para a Assembleia, na parte da manhã, ouvi, pela Rede Itatiaia

de Rádio, que o Prefeito Márcio Lacerda encaminhou projeto nesse sentido à Câmara

Municipal.

O apelo que fazemos ao nosso ilustre Vice-Governador - porque sabemos que

passará pelo seu crivo - é que ele mande a esta Casa o projeto de lei ou que possa

fazer como a Assembleia, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Tribunal de

Justiça fizeram: simplesmente baixar um decreto. Isso já resolveria o problema; não

seria preciso enviar o projeto de lei. Um decreto do Governador do Estado resolveria

a questão, porque iria simplesmente acatar a Lei Federal nº 11.770, de 2008, que

permite a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias. As servidoras, não

apenas as da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, mas também as de todo o

Estado, da Secretaria de Educação, do DER, da Fazenda, ou seja, de todos os

órgãos do Estado de Minas Gerais que compõem o Poder Executivo, estão

aguardando. Entretanto, pasmem: a Defensoria Pública e o Ministério Público são

órgãos do Executivo e já tomaram a iniciativa de prorrogar a licença-maternidade por

mais 60 dias, por meio de resolução própria. Então fazemos aqui esse relato.

Tivemos até mesmo o cuidado de pegar todas as resoluções, tanto a da Mesa da

Assembleia como a do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Tribunal de

Justiça e do Ministério Público, a fim de subsidiar a decisão do Governador e do Vice-

Governador do Estado. Sr. Presidente, apelamos aqui para que o Prof. Anastasia

possa, por meio de decreto - porque não há necessidade de enviar o projeto de lei a
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esta Casa -, prorrogar a licença-maternidade. Estamos assistindo a isso, e até

mesmo o jornal “Hoje em Dia” traz uma matéria, em sua capa, dizendo que as

microempresas já estão adotando a licença-maternidade com prazo prorrogado. E por

que, Deputado André Quintão, adotar uma licença-maternidade pelo período de seis

meses? Porque, do ponto de vista da medicina, Deputado Doutor Ronaldo João,

companheiro de partido, estudos já apontam que essa licença não é apenas benéfica

à criança e à mãe, mas também à própria empresa, à própria repartição pública que a

adota. Dessa forma a mulher tem mais tempo para cuidar de seu filho e amamentá-lo,

a fim de que essa criança tenha um desenvolvimento sadio e tranquilo, recebendo

atenção, afeto, carinho, que são sentimentos insubstituíveis por parte de sua genitora.

Apenas a mãe pode transmitir isso a seu filho nesse período primordial, essencial, e

recomendado pela medicina para que haja amamentação. Uma vez percorridos os

seis meses, a mãe retorna ao trabalho com mais tranquilidade, com empenho e

compromisso muito maiores, pois tem a certeza de que seu filho teve aquele período

preservado. Falo isso com muita tranquilidade porque assinamos aqui a resolução da

Mesa da Assembleia no dia 9 de março.

Deputado Ronaldo João, tive a grata surpresa de a assessora de imprensa do meu

gabinete ser a primeira servidora do Legislativo a fazer uso da licença-maternidade,

no dia 3 de abril. Ela ficou seis meses com a sua criança. Percebemos, com esse

exemplo prático e muito próximo, que realmente a mãe necessita desses seis meses.

Já avançamos quando aprovamos os quatro meses de licença na primeira lei, mas,

depois de um longo tempo, entendemos que eram necessários seis meses para a

criança ter um mínimo de desenvolvimento satisfatório quanto à saúde não apenas

física, mas psíquica. A proximidade da mãe com o filho é fundamental, é preciosa

nesses primeiros meses de vida. Deputado Marcus Pestana, somos testemunhas do

seu trabalho. V. Exa. conduziu muito bem a Pasta da Saúde durante sete anos e

conhece perfeitamente a necessidade das servidoras que são mães, pois, quando

dão à luz, precisam da prorrogação da licença. Espero contar com o seu apoio

também para que possamos fazer com que o nosso Vice-Governador baixe decreto o

mais rápido possível acolhendo as servidoras civis do Estado. Já aprovamos a Lei

Complementar nº 109, que trata das policiais militares e Bombeiras militares, e
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procuramos garantir-lhes esse direito vinculando sua aplicação às servidoras civis.

Portanto, Sr. Presidente, acredito na sensibilidade do nosso Vice-Governador, Prof.

Anastasia, em relação às servidoras públicas e espero que baixe imediatamente o

decreto prorrogando a licença-maternidade por mais dois meses, já que existe a

garantia constitucional de quatro meses. Essa é uma ação simples, não existe uma

tramitação, como a dos projetos de lei, em dois turnos. Alguns órgãos do Executivo,

como o Ministério Público e a Defensoria Pública, além da Assembleia Legislativa, do

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, já adotam essa medida. Faço um apelo

público para que o Dia Internacional da Mulher, este dia tão valioso comemorado por

todos nós, sensibilize o Prof. Anastasia, nosso Vice-Governador, de forma que

solucione essa pendência através de decreto. Todo o mundo já está aplicando a

licença-maternidade de seis meses para a mulher que deu à luz. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

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 5.557 e 5.558/2010,

da Comissão de Direitos Humanos, 5.559/2010, da Comissão de Administração

Pública, 5.560/2010, da Comissão de Saúde, 5.561/2010, da Comissão de

Transporte, 5.562 a 5.573/2010, da Comissão de Segurança Pública, e 5.574 e

5.575/2010, 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
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nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em

3/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.462/2010, do Deputado Wander Borges, e

5.469/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz; de Saúde - aprovação, na 3ª Reunião

Ordinária, em 3/3/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.531/2009, do Deputado Fahim

Sawan, 4.053/2009, do Deputado Tiago Ulisses, e 4.078/2009, do Deputado Zé Maia,

e dos Requerimentos nºs 5.413/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e

5.418/2010, do Deputado Doutor Viana; do Trabalho - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária, em 3/3/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.672/2009, do Deputado Carlin

Moura, 3.913/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 3.939/2009, do Deputado

Braulio Braz, 4.007/2009, do Deputado Carlos Gomes, 4.040 e 4.041/2009, do

Deputado Wander Borges, 4.049/2009, do Deputado Antônio Júlio, 4.064/2009, do

Deputado Ademir Lucas, 4.072/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

4.074/2009, do Deputado Dimas Fabiano, 4.076 e 4.077/2009, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, 4.079/2009, do Deputado Chico Uejo, e 4.082/2009, do Deputado

Wander Borges, e do Requerimento nº 5.461/2010, do Deputado Wander Borges; de

Turismo - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 3/3/2010, dos Requerimentos nºs

5.232/2009, do Deputado Doutor Viana, 5.252/2009 e 5.444/2010, do Deputado

Duarte Bechir, 5.260/2009, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação

Popular, 5.334/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 5.437/2010, do Deputado

Carlin Moura; de Segurança Pública - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

2/3/2010, do Requerimento nº 5.459/2010, da Comissão de Participação Popular; e

aprovação, na 3ª Reunião Extraordinária, em 3/3/2010, dos Requerimentos nºs

5.465/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 5.472/2010, do Deputado Weliton

Prado, e 5.480 e 5.481/2010, do Deputado Carlin Moura; de Assuntos Municipais -

aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 3/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.438 e

5.439/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 5.460/2010, do Deputado Wander

Borges, e 5.466, 5.467, 5.482 e 5.483/2010, do Deputado Carlos Pimenta, estes com

a Emenda nº 1; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária,

em 9/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.468/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e

5.470 e 5.471/2010, do Deputado Weliton Prado (Ciente. Publique-se.).

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

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

Deputados para 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 na mesma data, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Délio Malheiros e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação

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

Deputado Ivair Nogueira. 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 a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de correspondência do Sr. Gilmar de Assis, Secretário Executivo do

Procon Estadual de Minas Gerais, em que convida esta Presidência para participar do

1º Encontro Técnico de Defesa do Consumidor de Minas Gerais - Ano 2010. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.813/2009, no 1º turno, do qual

designou como relator o Deputado Délio Malheiros. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos

Projetos de Lei nºs 309/2007 (relator: Deputado Adalclever Lopes) e 2.535/2008

(relator: Deputado Délio Malheiros), este na forma do vencido no 1º turno. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
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aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros, Ruy Muniz e Carlin Moura

em que solicitam seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, com a finalidade de debater as

perspectivas de funcionamento da Universidade Vale do Rio Verde - Unincor - e a

situação dos alunos, em face das graves crises acadêmica e financeira enfrentadas

pela instituição; Délio Malheiros em que solicita sejam realizadas audiências públicas

para debater a crescente onda de assaltos às casas lotéricas, bem como às agências

dos Correios, e discutir a Resolução RDC 44 da Anvisa, que estabeleceu normas de

conduta a serem seguidas pelas farmácias e drogarias, proibindo a comercialização

de outros produtos senão os de uso terapêutico; Weliton Prado em que solicita sejam

realizadas audiências públicas para discutir as tarifas abusivas cobradas pelos

serviços de internet e debater a reativação da Telebrás no Brasil e os impactos dessa

abertura para os consumidores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Jayro Lessa.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/2/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Gil Pereira, Luiz Humberto Carneiro e Carlos Gomes, 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 apresentar, em

audiência pública, o Relatório de Sustentabilidade 2008, elaborado pelos gestores e

técnicos do Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais - Sisema. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Thiago

Alexsander Costa Grego, Subsecretário de Inovação e Logística, representando o Sr.

José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável; Professor Mário Dantas, Coordenador do Fórum Mineiro de Comitê de

Bacias Hidrográficas, representando o Sr. Lupércio Ziroldo Antônio, Coordenador

Geral do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas; e a Sra. Maria Dalce

Ricas, Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente -

Amda -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

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

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/3/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento, Neider Moreira e Padre João, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica

o recebimento de cartão do Sr. José Tarcízio de Almeida Melo, Presidente do

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, publicado no “Diário do Legislativo” em

25/2/2010. 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 3.755/2009, que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.464, e 5.474 a 5.477/2010. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita seja
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formulado apelo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para a

realização de estudos que busquem soluções para a situação das ex-assemelhadas

civis da PMMG e para que, caso tais estudos já existam, sejam informadas suas

conclusões e Padre João em que solicita seja convidado o Presidente da Codemig

para que, em reunião desta Comissão, apresente esclarecimentos sobre o referido

órgão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Lafayette de Andrada - Elmiro Nascimento - Neider

Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Humberto

Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do Ministério da Cultura, publicado no

“Diário do Legislativo”, em 25/2/2010. O Presidente acusa o recebimento, no 1º turno,

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.857/2009 (Deputado Lafayette de Andrada) e 3.892/2009

(Deputado Agostinho Patrus Filho). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.070/2009 é retirado da pauta,

atendendo a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela

Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
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pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.085/2009 (relator:

Deputado Jayro Lessa, em virtude de redistribuição) e 4.086/2009 com a Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada,

em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária de hoje, às 14 horas, com

edital já publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Jayro Lessa - Agostinho Patrus Filho - Lafayette de

Andrada - João Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Deiró Marra e Carlin Moura, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado João Leite. 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 reunião de

audiência pública para debater as emendas apresentadas em Plenário, ao Projeto de

Lei nº 2.215/2008, que aprova o Plano Estadual de Educação, e comunica o

recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: do Sr. Amaylton Salles de Carvalho, Presidente

da Comissão de Representação do Seminário Legislativo Esporte, Infância e

Adolescência: Caminho para a Cidadania (26/2/2010). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Lúcia Mendonça, Assessora

da Presidência da Codemig; Santuza Abras, Diretora-Geral do câmpus de Belo

Horizonte da Uemg; Jaqueline Junqueira, Assessora Técnica do Consea-MG; Elen

Santos, Consultora da Fetaemg; Eustáquia Salvadora de Souza, Coordenadora do

Curso de Educação Física da PUC Minas; Anísia Sudário Daniel, integrante da
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Comissão do Seminário Esporte na Infância e Adolescência; Élido Bonomo,

Presidente do Conselho Regional de Nutrição CRN9 e Coordenador do Centro de

Colaboração de Alimentação e Nutrição Escolar - Cecane-Ufop -; Gilson Luiz Reis,

Presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais e da Central dos

Trabalhadores do Brasil - CTB -; Amaylton Salles de Carvalho, Presidente da

Comissão do Seminário Esporte na Infância e Adolescência; Walter Fontini,

integrante da Comissão do Seminário Esporte na Infância e Adolescência, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, coautor do requerimento que

ensejou a reunião, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

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

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

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin

Moura, Ruy Muniz, Délio Malheiros, Gláucia Brandão, Dalmo Ribeiro Silva e Deiró

Marra em que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público Federal pedido de

providências para apurar denúncias de supostas irregularidades na Universidade Vale

do Rio Verde, apresentadas pelo Sr. Braz Pagani, conforme documentação entregue

à Comissão; em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior pedido de informação sobre a viabilidade técnica,

financeira e jurídica da Proposta de Emenda à Constituição nº 55/2008, em

tramitação nesta Casa, pela estadualização da Universidade Vale do Rio Verde -

Unincor -; em que solicitam à Promotoria de Justiça de Tutela de Fundações da

Comarca de Belo Horizonte cópias dos contratos firmados entre a Universidade Vale

do Rio Verde - Unincor e o Grupo BDO, dos relatórios referentes à situação

financeira, trabalhista, pedagógica e de fluxo de matrículas, além de outros

eventualmente existentes, referentes à Unincor e a sua mantenedora, a Fundação

Comunitária Tricordiana de Educação, relativos aos exercícios financeiros de 2009 e

2010; em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Defesa do Consumidor, para debater o 1º Relatório Bimestral de 2010,

elaborado pelo Grupo BDO Trevisam, referente a auditoria em execução na
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Universidade Vale do Rio Verde; Ruy Muniz, João Leite, Gláucia Brandão e Carlin

Moura em que solicitam seja encaminhado ao Ministério da Educação e à Câmara de

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação pedido de informações sobre o

real conceito da expressão "atividade física aplicada à Educação Infantil", adotado por

órgãos federais, e informações sobre a competência do professor de Educação Física

para ministrar ou orientar tais atividades. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião

extraordinária marcada para a mesma data, às 16 horas, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 19.568,

19.621 E 19.625, EM 3/3/2010

Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Fábio Avelar e Padre João, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Fahim Sawan, 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 os Vetos Totais às

Proposições de Lei nºs 19.568, 19.621 e 19.625 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, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela rejeição, em turno único, dos

Vetos Totais às Proposições de Lei nºs 19.568 (relator: Deputado Fábio Avelar) e

19.621 (relator: Deputado Padre João). Após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela manutenção, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº

19.625 (relator: Deputado Fahim Sawan). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 3 de março de 2010.

Fahim Sawan, Presidente - Fábio Avelar - Padre João.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA MINASCAIXA, EM

3/3/2010

Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar (substituindo o Deputado

Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião, 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 da Comissão. A seguir, determina a

distribuição de cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Fábio Avelar para atuar como escrutinador. Realizada a votação e a contagem dos

votos, o escrutinador anuncia que foram registradas três cédulas de votação, e que a

Deputada Cecília Ferramenta e o Deputado Agostinho Patrus Filho obtiveram 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 empossada

como Presidente a Deputada Cecília Ferramenta e passa-lhe a Presidência. A

Deputada Cecília Ferramenta agradece a escolha de seu nome e designa o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva como relator. A Presidência informa que ficam fixadas para as

terças-feiras, às 16h30min, as reuniões ordinárias da Comissão. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - João Leite - Rômulo Veneroso.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

3/3/2010

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara
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e os Deputados João Leite, Tenente Lúcio e Wander Borges (substituindo o Deputado

Rômulo Veneroso, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander

Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

os Requerimentos nºs 5.465, 5.472, 5.480 e 5.481/2010. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 3.955 e 3.988/2009. 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 março de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro, Vanderlei Miranda e Dilzon Melo (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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do Deputado Durval
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Ângelo (18) em que solicita seja encaminhada cópia do relatório de visita ao presídio

de Coronel Fabriciano, realizada no dia 22/2/2010, aos representantes dos órgãos e

entidades que a acompanharam; seja encaminhado pedido de providências ao

Defensor Público-Geral do Estado para que se realize um mutirão nesse presídio

visando ao atendimento jurídico aos detentos; seja encaminhado pedido de

providências ao Secretário de Defesa Social, para que sejam imediatamente

afastados do referido presídio os Agentes Penitenciários suspeitos de prática de

tortura e realizada rigorosa apuração da conduta dos outros servidores

eventualmente envolvidos, sejam transferidos da unidade os dois acautelados

ameaçados de morte, o detento com deficiência de locomoção ferido por tiro de

borracha e o preso que teria ficado cego devido a torturas e que, no caso deste

último, sejam realizados os exames médicos necessários para a apuração do fato e o

tratamento, seja realizada vistoria técnica relativa às condições de segurança do

estabelecimento para evitar tentativas de fuga, sejam alocados médicos, enfermeiros,

psicólogos e advogados para atendimento aos detentos; seja encaminhado ao Chefe

da Polícia Civil pedido de providências para que as denúncias de tortura no presídio

sejam objeto de um inquérito único, o qual reúna as provas e os exames de corpo de

delito dos presos; seja reiterado o Requerimento nº 3.458/2009, encaminhado ao

Comandante-Geral da PMMG, em que se solicita a mudança da denominação Grupo

Especial de Patrulhamento de Áreas de Risco - Gepar -; sejam realizadas reuniões de

audiência pública com a finalidade de colher sugestões sobre mudança na Lei de

Execução Penal Estadual para ampliar a garantia de direitos humanos referentes ao

mecanismo de convênios do Governo em relação às Associações de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apacs; de debater as violações dos direitos humanos

por parte dos polícias militares participantes do Projeto Lares Gerais a cerca de 300

famílias; de debater o Plano Nacional de Direitos Humanos; de discutir ação de

policiais militares que estariam envolvidos com traficantes e pressionando uma

moradora por meio de perseguição ao seu filho; de apurar as denúncias de violações

de direitos humanos, com depreciação da qualidade de vida envolvendo o patrimônio

histórico, cultural e ambiental, no Município de Lagoa Santa; de debater violações de

direitos humanos do Consórcio Candonga e o não cumprimento, por parte do
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Consórcio, de medidas mitigadoras dos impactos socioeconômicos e ambientais no

Município de Santa Cruz do Escalvado; sejam realizadas visitas ao Complexo

Penitenciário Feminino Estevão Pinto, para averiguar as circunstâncias e as

condições em que a detenta Dilma Alencar Gomes permaneceu nessa instituição, e à

Paróquia Cristo Redentor, no Bairro Barreiro de Cima, nesta Capital, para discutir

violações de direitos humanos relacionados às mulheres; sejam encaminhadas ao

Prefeito do Município de Belo Horizonte, ao Secretário de Desenvolvimento Social e

de Habitação de Belo Horizonte, ao Ministro das Cidades, ao Juiz da 3ª Vara

Empresarial e à Coordenadora do CAO de Habitação e Urbanismo do Ministério

Público cópia das notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária, realizada em

26/2/2010; sejam encaminhados ao Presidente desta Casa e à Diretoria do Fundo de

Apoio Habitacional - Fundhab - da ALMG cópia das notas taquigráficas da 3ª Reunião

Extraordinária e pedido de providências para analisar a situação da servidora

Rosângela D'Amato Robine, que teria comprado um imóvel no Residencial Saint

Martin com recursos do referido fundo, mas não o teria recebido em virtude da

falência das construtoras responsáveis pela obra; sejam encaminhados ao Vice-

Presidente da República cópia das referidas notas e pedido de providências para

incluir as famílias que vivem em prédios abandonados do Residencial Saint Martin, no

Bairro Santa Tereza, no Município de Belo Horizonte, no programa Minha Casa Minha

Vida ou para liberação de crédito, pelo Ministério das Cidades, para pagamento da

massa falida e reforma dos prédios; seja encaminhado ao Prefeito do Município de

Belo Horizonte pedido de providências para receber, em audiência com o Presidente

desta Comissão, representantes dos moradores do Residencial Saint Martin e

entidades parceiras para discutir a situação das famílias que vivem nesses prédios; e

sejam encaminhados à Delegada Titular da 26ª Delegacia de Polícia de Catas Altas

da Noruega, à Promotora de Justiça da 7ª Promotoria da Comarca de Conselheiro

Lafaiete, à Corregedoria da PMMG, ao Comandante do 31º Batalhão da PMMG e à

Ouvidoria da Polícia Militar cópias das notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária,

realizada em 3/3/2010, e da 43ª Reunião Extraordinária, realizada em 4/12/2009, e

pedido de providências para apurar as supostas denúncias de prática de torturas e

abuso de autoridade policial perpetrados contra cidadãos no Município de Catas Altas
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da Noruega; e do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para discutir a readmissão dos agentes penitenciários demitidos

em decorrência da greve ocorrida em 2009. É aprovado o Relatório da visita ao

presídio de Coronel Fabriciano, realizada em 22/2/2010, cuja íntegra é a que se

segue:

“No dia 22/2/2010, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos visitou o presídio

de Coronel Fabriciano, com o objetivo de obter esclarecimentos 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 local.

Participaram da visita o Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão; os

Vereadores Marcos da Luz Evangelista Lima Martins, Luciano Lugão da Silva,

Wailson Lima Madeira e Francisco Pereira Lemos, da Câmara Municipal 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; os Promotores de Justiça Ary Pedrosa Bittencourt e Viviane Moreira

Begnami, da Comarca de Coronel Fabriciano; Adão dos Anjos, diretor da

Penitenciária de Ipaba; 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. Além dessas autoridades e representantes

da sociedade civil que participaram da visita, cabe registrar a presença na porta do

presídio de repórteres e jornalistas da imprensa local.

O presídio de Coronel Fabriciano foi inaugurado, no dia 19/2/2008, pelo Governo do

Estado e custou R$5.666.133,33 ao erário estadual, segundo informações de placa

indicativa na entrada do prédio. Apesar das opiniões unânimes de que houve

substancial melhoria na condição física de aprisionamento na comarca após a

inauguração do presídio, quando comparada com a situação existente anteriormente,

a Comissão foi a Coronel Fabriciano para apurar denúncias graves de tortura contra

detentos, as quais, aliás, já vinham tendo ampla repercussão na imprensa local.

Embora ainda houvesse a necessidade de aprofundamento de investigações, já

havia indícios de veracidade das denúncias encaminhadas à Secretaria de Defesa
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Social – Seds –, tanto que o Diretor do presídio, Ulisses Leonardo Barbosa Melo, foi

afastado do cargo, sendo substituído, em 15/2/2010, por Edmar Soares.

O atual Diretor informou à Comissão ter tomado providências iniciais para o

cumprimento de direitos de presos garantidos pela Lei de Execução Penal e mostrou

um abaixo-assinado em que eles defendem sua permanência na direção do

estabelecimento.

No entanto, o Diretor Edmar Soares estava administrando o presídio em situação

de grande instabilidade, uma vez que, além de assumir o cargo em uma situação de

crise, tinha que comandar vários Agentes Penitenciários que eram suspeitos de

participar dos atos de tortura, mas não tinham sido afastados pela Seds. Tanto que,

diante da grande insatisfação dos presos com essa situação, houve, nas vésperas da

visita da Comissão, um princípio de tumulto generalizado no presídio, iniciado com a

descoberta, pela direção do presídio, de uma tentativa de fuga dos presos da cela 16.

A situação só foi controlada com o uso de força pelos Agentes Penitenciários. Teriam,

inclusive, utilizado balas de borracha.

Apesar do contexto turbulento, o diretor da unidade recebeu a Comissão de Direitos

Humanos cordial e pacificamente, permitindo livre acesso ao presídio para todos os

convidados e funcionários da ALMG que acompanhavam a Comissão. Segundo

informações prestadas pelo Diretor, o presídio, com capacidade para 194 presos,

tinha naquele momento uma população total de 313 presos (no sistema informatizado

do presídio, o número é de 305 presos matriculados, conforme documento anexo).

Desse total, 5 eram menores de idade e 29 eram mulheres. Chama a atenção o

número expressivo de presos provisórios no local: 135 presos, ante 169 condenados.

Segundo os funcionários do presídio, a Defensoria Pública praticamente não visita a

unidade. O diretor acredita que há muitos presos com direito a benefícios legais, os

quais, devido à falta de assistência jurídica, não os estão usufruindo. Em face dessa

deficiência na assistência jurídica dos presos, é possível supor que um mutirão

carcerário poderia reduzir substancialmente a população de detentos em Coronel

Fabriciano.

Além de esforços para resolver o problema da assistência jurídica gratuita aos

presos, a direção da unidade solicitou à Comissão apoio para que fossem
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transferidos para outra unidade prisional dois acautelados: um menor que está

ameaçado por outros quatro da mesma unidade e um preso que, após praticar sexo

oral em um dia de visita de familiares, quase foi linchado pelos demais detentos.

Segundo os funcionários da unidade, o chamado “exame de toque” em familiares

dos presos, proibido pela legislação, não é praticado na unidade. Segundo o Diretor,

os familiares dos presos reclamam da falta de estrutura para recebê-los, o que os

obriga a permanecer em local sem banheiro, nem proteção do sol e da chuva. Para

resolver o problema, o diretor pretende buscar parcerias na cidade para construir uma

estrutura mais adequada para recepcionar os familiares dos presos.

Na visita aos setores administrativos do presídio, a Comissão constatou a

precariedade da estrutura de proteção à saúde dos presos. Além de não haver

médicos, enfermeiros e psicólogos, apenas duas auxiliares de enfermagem e uma

assistente social são responsáveis pelo atendimento das três centenas de presos. A

enfermaria apontou que não há nenhum caso conhecido de contaminação por vírus

HIV na unidade e que há um tuberculoso e seis casos de contaminação por hepatite.

Posteriormente, foram iniciadas as visitas às celas do presídio. A Comissão checou

e conversou com presos das 20 celas masculinas do local. Evidências de marcas de

choques elétricos, de coronhadas e de tiros de borracha pelo corpo de vários

detentos foram verificadas em mais de uma dezena de presos pela Comissão, bem

como pelas autoridades participantes da visita.

Segundo os presos, o então diretor do presídio, Ulisses Leonardo Barbosa Melo,

supostamente se autodenominando “deus” ou o “juiz do local”, teria participado de

várias das sessões de tortura junto com Agentes Penitenciários.

Ainda segundo relatos dos detentos, o diretor Ulisses dizia nas sessões de tortura

que estaria “tirando o demônio do corpo dos presos”. As sessões de tortura,

aparentemente cotidianas e generalizadas, tendo em vista o grande número de

presos que apresentavam indícios de tortura no corpo, ocorriam numa espécie de

sala chamada pelos presos de “latão”. Essa sala seria a mesma destinada às visitas

íntimas no presídio. Alguns presos relataram que, eventualmente, a tortura ocorria ao

som de DVDs de “rock” com volume elevado.

Os relatos a seguir são de alguns casos mais graves de suposta tortura descritos
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pelos presos.

O detento Jorge Afonso dos Santos (Infopen nº 273171), preso provisório na

unidade há sete meses, relatou, com os olhos vermelhos, que teria ficado cego em

função de spray de pimenta usado por Agentes Penitenciários. Os agentes teriam

rendido o detento e mantido seus olhos abertos e, em seguida, borrifado o spray de

pimenta, o que teria causado a lesão ocular. O preso apresentou como indício de que

teria ficado cego no local o fato de ser motoqueiro profissional antes da prisão.

Outro preso que denunciou agressão severa com spray de pimenta foi Edeley

Heleno Clemente (Infopen nº 76396). Uma das autoras da agressão seria a Agente

Penitenciária “Robertinha”.

O detento Milton José da Silva (Infopen nº 91036), também preso provisório,

mostrou pus no ouvido e denunciou que estaria com o tímpano esquerdo estourado

após ter sofrido tortura.

Já o preso Franklin Cristiano da Silva Jorge (Infopen nº 76357), condenado em

regime fechado, denunciou que teve um osso das costas quebrado em uma sessão

de tortura comandada pelo Agente Penitenciário Julimar.

O preso Fábio da Silva Ezequiel (Infopen nº 232826), condenado por tráfico de

drogas, já tinha deficiência de locomoção e teve a perna ferida por bala de borracha

em tiro que teria sido disparado na véspera (dia 21/2), supostamente disparado pelo

Agente Penitenciário Gomes.

Alexandre de Oliveira Reis (Infopen nº 178130) e Oksdemil de Laia Júnior (Infopen

nº 193009) foram dois dos diversos detentos que reforçaram as denúncias de

choques elétricos praticados contra os presos no “latão”. Sobre as várias marcas de

agressão mostradas por presos, o Deputado Durval Ângelo disse reconhecê-las como

sendo de choque elétrico, segundo ele provocadas por uma espécie de pistola

fabricada na China e vendida livremente em vários shoppings populares.

Por fim, segundo os relatos dos detentos, os seguintes servidores participaram de

sessões de tortura: Ulisses Leonardo Barbosa Melo; Figueiró (um dos mais citados);

Anderson; Taciano; Henrique; Ivan; Gomes; Joeber; Julimar; Brandão; Robertinha.

Ao visitar a cela 16, onde teria havido uma tentativa de fuga na véspera, a

Comissão constatou erro grave na construção do presídio - que tem apenas 2 anos
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de idade –, uma vez que as ferragens da estrutura do prédio podem ser facilmente

arrancadas pelos presos. Segundo o Deputado Durval Ângelo, tais ferragens, além de

facilitar as tentativas de fuga, podem se tornar armas letais dos presos contra outros

detentos, bem como contra os Agentes Penitenciários. Conforme foi verificado na

visita, os detentos usaram ferros retirados da estrutura interna das paredes do

banheiro e dos beliches para cavar um buraco na cela. Segundo o Deputado Durval

Ângelo, o uso desse tipo de material na construção de presídios descumpre normas

técnicas que recomendam o uso de telas de aço para garantir maior segurança.

Diversos presos, entre eles Eduardo Henrique da Silva (Infopen nº 252489),

disseram que já poderiam estar livres, mas ainda estão presos devido à negligência

do poder público em relação a sua situação prisional. Dezenas de cartas relatando

casos dessa natureza foram entregues pelos presos, as quais serão encaminhadas

pela Comissão à Defensoria Pública do Estado. As cartas também contêm denúncias

de tortura na unidade prisional.

Encerrada a visita, foi realizada audiência da Comissão na Câmara Municipal do

Município, às 10 horas. O local estava lotado de familiares dos detentos, que

clamavam por providências do poder público em face das denúncias.

O Presidente da Comissão pediu, durante a audiência, que fossem encaminhados a

exames de corpo de delito vários detentos e que as denúncias fossem objeto de um

único inquérito conjunto. Também solicitou o cumprimento de acordo firmado há dois

anos em colegiado que reúne diversos órgãos e entidades afetos à questão prisional,

segundo o qual toda denúncia de tortura feita pelo Ministério Público deve resultar no

afastamento de agentes efetivos e na demissão de contratados. Por fim, solicitou

providências para que os dois presos ameaçados de morte acautelados no presídio

(um deles menor, conforme relatado anteriormente), bem como o preso com

deficiência de locomoção ferido por bala de borracha e o preso que teria ficado cego

no presídio fossem transferidos de unidade. O diretor da Penitenciária de Ipaba, Adão

dos Anjos, presente na reunião, disse que tentaria providenciar as vagas para a

realização dessas transferências.

O Subcorregedor do Sistema Prisional, Francisco Felipe Ramos Martins, informou

na reunião que as denúncias de tortura no presídio já estão em processo de
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investigação. Garantiu, contudo, que iria solicitar o afastamento provisório, por 30

dias, dos Agentes Penitenciários efetivos cujos nomes foram repassados pelo

Deputado Durval Ângelo após ouvir os presos durante a visita.

Já a Delegada de Polícia Civil em Coronel Fabriciano, Elisa Caetano, informou à

Comissão que a corporação começou a investigar o caso antes mesmo da

instauração, em 1º/2/2010, de inquérito sobre as primeiras denúncias. Ela disse

acreditar que as agressões foram abolidas na nova gestão e garantiu que todos os

presos já ouvidos na delegacia foram imediatamente encaminhados ao Instituto

Médico Legal para exame de corpo de delito.

Os laudos dos exames, segundo a Delegada, devem ser finalizados em até 10 dias.

Sobre a realização de exames em todos os presos, ela registrou: "Não há

necessidade, porque o que já temos seria suficiente para indiciar os envolvidos”.

Durante os debates, familiares de presos reclamaram, ainda, das condições das

visitas, durante as quais a água dos bebedouros estaria sendo cortada, não haveria

banheiros disponíveis para os visitantes e ocorreriam excessos durante as revistas

das mulheres.

Encerrada a reunião, a Comissão deixou a Câmara Municipal de Coronel Fabriciano

sob escolta policial até o aeroporto de Ipatinga, uma vez que, por motivo não

relacionado às denúncias de tortura no presídio local, o Presidente da Comissão,

Deputado Durval Ângelo, e o Vereador Francisco Lemos estavam ameaçados de

morte na cidade.”

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Vanderlei Miranda, Presidente - Fahim Sawan - Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.039/2009

Comissão de Saúde

Relatório
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De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Reumáticos de Uberlândia e Região - Arur -, com

sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.039/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Reumáticos de Uberlândia e Região - Arur -, com sede no Município de

Uberlândia, entidade sem fins lucrativos, que tem como principal finalidade a defesa e

a promoção dos direitos dos reumáticos.

Com esse propósito, executa programas de apoio aos portadores de doenças

reumáticas, buscando melhorar a sua qualidade de vida, postula das autoridades

competentes assistência para seus associados e promove encontros, palestras e

conferências para tratar do tema. Além disso, realiza campanhas educativas e

promove o intercâmbio com entidades congêneres no Brasil e no exterior.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.039/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.087/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

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

utilidade pública a organização não governamental Centro de Estudos Sócio

Ambiental do Cerrado - ONG-Cesac -, com sede no Município de Tupaciguara.

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.087/2009 pretende declarar de utilidade pública a organização

não governamental Centro de Estudos Sócio Ambiental do Cerrado - ONG-Cesac -,

com sede no Município de Tupaciguara, que possui como finalidade promover

estudos, pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias alternativas que objetivem a

recuperação e manutenção do patrimônio ambiental do cerrado, além de apoiar as

entidades voltadas para o desenvolvimento das comunidades aí instaladas.

Para isso, busca capacitar seus assistidos nas áreas de cooperativismo, gestão

ambiental e turismo; incentiva a recuperação e preservação do bioma do cerrado;

desenvolve programas nas áreas da cultura e da educação; realiza eventos como

congressos, festivais, exposições e seminários; cria metodologias em parceria com

órgãos públicos e iniciativa privada para a administração de Unidades do Patrimônio

Natural, Reserva Biológica, Área de Proteção Ambiental, Reserva de

Desenvolvimento Sustentável, entre outras.

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.087/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.088/2009

Comissão de Saúde

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.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.088/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mineira de Apoio a Portadores de Esclerose Múltipla - Amapem -, com sede no

Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade dar apoio psicológico aos

portadores de esclerose múltipla e a seus familiares, fornecer informações sobre

temas de interesse de seus assistidos e promover eventos para integração entre eles.

Cabe esclarecer que essa patologia é uma doença do sistema nervoso central,

lentamente progressiva, que se caracteriza por placas disseminadas de

desmielinização - perda da substância denominada mielina -, que envolve os nervos

no crânio e medula espinhal, causando sinais neurológicos múltiplos.

Os pacientes apresentam sintomas variados, como problemas visuais, distúrbios de

linguagem, do equilíbrio, da força, fraqueza transitória ao início da doença, em uma

ou mais extremidades. A evolução é imprevisível. No início pode haver períodos

longos entre um episódio e outro, mas os intervalos tendem a diminuir e

eventualmente ocorre a incapacidade progressiva e permanente.

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.088/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.056/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto em análise estabelece normas para a

preservação e para a promoção do patrimônio cultural associado ao transporte

ferroviário no Estado, altera a Lei n° 11.726, de 3 0/12/94, que dispõe sobre a política

cultural do Estado, e a Lei n° 12.398, de 12/12/96,  que dispõe sobre o Plano Mineiro

de Turismo, e dá outras providências.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por



____________________________________________________________________________
404

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Em análise de mérito, a Comissão de Cultura opinou pela aprovação da matéria na

forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1, de s ua autoria.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer para o 1° turno, nos

termos do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento almeja promover a proteção e a preservação dos bens

móveis e imóveis que integram o patrimônio cultural associado ao transporte

ferroviário no Estado, trazendo normas que alteram a Lei n° 11.726, de 1994, que

dispõe sobre a política cultural do Estado, e a Lei n° 12.398, de 1996, que dispõe

sobre o Plano Mineiro de Turismo. Conforme o autor, o projeto busca o

aprimoramento do ordenamento jurídico em vigor no Estado, especificando a

importância do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário.

A Comissão de Constituição e Justiça, entretanto, encontrou óbices à tramitação do

projeto em seu texto original. Entre os vícios apontados, está a ausência de novidade

legislativa, uma vez que a política de proteção traz uma definição ampla do

patrimônio cultural mineiro, na qual o transporte ferroviário está incluído. A Comissão

citou também artigos da Constituição Estadual pertinentes ao tema, evidenciando que

a matéria já se encontra em um patamar normativo bastante consolidado. Outro vício

destacado foi a instituição de limitações à propriedade trazidas pelo projeto, o que,

por tratar-se do regime de bens, apenas pode ser contemplado por lei federal. Desse

modo, a Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, ma ntendo dois artigos da

proposição original: a disposição sobre a manutenção de um museu do patrimônio

cultural ferroviário e a criação de um inciso no art. 3° do Plano Mineiro de Turismo,

inserindo o incentivo ao turismo direcionado para o patrimônio cultural ferroviário no

âmbito das políticas que devem nortear os programas e projetos do Estado na

implementação de ações estratégicas para o setor de turismo.

A Comissão de Cultura acatou o Substitutivo n° 1 e propôs a Emenda n° 1, uma vez

que considerou a manutenção de museu uma política restritiva no âmbito da proteção

do patrimônio cultural. Quis a Comissão que figurasse entre as ações do Estado
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relativas aos bens de valor histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico a

salvaguarda do patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário, inserindo esse

inciso no art. 6° da Lei n° 11.726, de 1994.

Feitas essas considerações, passemos à análise cabível a essa Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto, com as alterações propostas

pelas comissões anteriores, não traz nova despesa ou repercussão financeira.

Entretanto, trata-se de normas meramente programáticas, que jamais contemplarão

seus objetivos se permanecerem confinadas aos diplomas normativos em que foram

incorporadas. As definições de programas e ações do Estado encontram seu

instrumento próprio no PPAG - Plano Plurianual de Ação Governamental. É papel da

Casa aprovar o Plano e seus desdobramentos na Lei Orçamentária Anual. Também é

função desta Casa a revisão desse Plano, a cada sessão legislativa, bem como

fiscalizar sua execução. Se a intenção é efetivar a proteção ao patrimônio ferroviário

e inseri-lo na política de turismo, os instrumentos pertinentes devem ser utilizados,

evitando-se uma desnecessária inflação legislativa. A título de exemplo, na revisão do

PPAG realizada no ano passado, poderia ter sido proposta emenda ao Programa 131

- Preservação do patrimônio cultural, articulando junto ao Executivo a criação de ação

exclusiva para a preservação e divulgação do patrimônio associado ao transporte

ferroviário ou a alteração de finalidade de uma das ações de proteção já existentes no

Plano. Tais medidas trariam efetividade ao intento do projeto em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.056/2009, em 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão d e Constituição e Justiça, com a

Emenda n° 1, da Comissão de Cultura.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Inácio Franco - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.892/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.892/2009
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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.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão

do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que, em sua análise do mérito, opinou

pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição pretende alterar a Lei nº 12.227, de 1996, de forma a estabelecer que

os recursos alocados em programas e fundos destinados a combater as distorções na

distribuição de renda, a miséria, a fome e o desemprego serão prioritariamente

aplicados em Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - de até 0,5.

O autor, em sua justificação, destaca a necessidade de disciplinar a aplicação de

recursos destinados a assistir populações carentes adotando-se o IDH como

parâmetro, pois esse índice é mundialmente aceito e tem a vantagem de não excluir

nenhuma localidade carente. Ressalta ainda que o Estado de Minas Gerais tem 195

cidades com índice menor que 0,5, que é considerado baixo.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informa que o assunto

tratado é atribuição típica do Poder Executivo, sendo matéria pertencente ao campo

da reserva da administração, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Por isso, encontra óbices de natureza legal e constitucional, que o impedem de

tramitar na forma proposta. Porém, em relação ao Fundo Estadual de Assistência

Social - Feas -, destaca que é possível aprimorar a Lei nº 12.262, de 1996, inserindo

alguns indicadores para serem observados como critérios de transferência de

recursos para os fundos municipais de assistência social, o que levou essa Comissão

a apresentar o Substitutivo nº 1.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social destacou que “os dados
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disponíveis para o Estado mostram que, desde 2000, não há Município mineiro com

IDH inferior a 0,5”, constatação que por si só justificaria a rejeição do projeto original.

Porém, considerou pertinente a alteração proposta pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, o projeto

original e o Substitutivo nº 1 não criam despesas para os cofres públicos, por

conterem enunciados de caráter genérico e abstrato, que são apenas critérios e

indicadores para a transferência de recursos para os fundos municipais de

assistência social. Dessa forma, não contrariam a legislação referente à matéria

financeira e orçamentária, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

Em vista dessas considerações, entendemos que as alterações propostas pelo

Substitutivo nº 1 aprimoram o projeto original e não geram impactos no orçamento

público.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.892/2009, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Lafayette de Andrada -

Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.962/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o Projeto de Lei nº 3.962/2009 “dispõe sobre

a isenção do pagamento da taxa de pedágio”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/11/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídicos,
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constitucionais e legais da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo isenta do pagamento da taxa de pedágio os veículos

emplacados no Município onde esteja instalada a praça de pedágio.

Aduz o autor que os moradores do Município onde está instalada a praça de

pedágio, embora, na maior parte das vezes, percorram pequenas distâncias, são

obrigados a pagar pedágio, sendo tal cobrança desproporcional e excessivamente

onerosa.

Sabemos que são raros os casos de existência de via alternativa e gratuita para

utilização do cidadão. Ademais, o §1º do art. 9º da Lei Federal nº 8.987, 13/2/95, que

disciplina o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,

prevê que a cobrança do pedágio não é condicionada à existência de via alternativa,

de utilização gratuita, salvo nos casos expressamente previstos em lei. O Superior

Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 617.002, decidiu que a

existência de via alternativa não é condição para a cobrança de pedágio. No mesmo

sentido foi a decisão daquela Corte no julgamento do Recurso Especial nº 417.804,

em 19/4/2005.

O art. 175 da Constituição da República assim dispõe:

“Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime

de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços

públicos”.

A norma é clara no que toca à prestação dos serviços públicos. Há alternativa:

estes podem ser prestados diretamente pela administração pública ou de forma

descentralizada, por meio de concessão ou permissão.

Por sua vez, a Lei Federal nº 8.987, 13/2/95, que disciplina o regime de concessão

e permissão da prestação de serviços públicos, dispõe que a primeira é realizada por

meio de contrato, celebrado mediante licitação, na modalidade de concorrência. Já a

segunda é realizada por delegação, mediante a celebração de contrato de adesão.

Nos termos do art. 40 da citada lei, o contrato pode ser revogado unilateralmente pelo

poder concedente.

O art. 29 da referida lei obriga o poder concedente, ou seja, o Estado, a
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regulamentar o serviço público concedido e a fiscalizar permanentemente a sua

prestação.

O art. 23 da mesma lei dispõe que o modo, a forma e as condições da prestação

dos serviços públicos bem como o preço, os critérios e os procedimentos para

reajuste e revisão das tarifas são cláusulas essenciais dos contratos administrativos

de concessão de serviços públicos. Já o art. 18 obriga a fazer constar do edital de

licitação a minuta do contrato, que deve conter as referidas cláusulas essenciais.

No âmbito do Estado, a Lei nº 12.219, de 1º/7/96, disciplina a delegação da

prestação dos serviços públicos de construção, restauração, conservação,

manutenção, ampliação e operação de rodovias.

Ao proceder à concessão da prestação do serviço público, deve o Estado

estabelecer, no edital de licitação ou no contrato a ser firmado com o concessionário,

as obrigações que devem ser observadas. Tais normas, segundo o ensinamento da

administrativista Maria Sylvia Zanella di Pietro, devem obedecer ao princípio do

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a garantir que o contratado

tenha assegurada a percepção de remuneração que lhe permita executar suas

obrigações e manter, durante toda a execução do contrato, a relação custo-benefício

estabelecida no momento de sua celebração (“Parcerias na Administração Pública”,

São Paulo, Editora Atlas, 4. ed., p. 77).

É importante lembrar que o projeto em análise, se aprovado, ensejará alterações

nos contratos administrativos em curso.

Quanto à iniciativa parlamentar de apresentar projeto de lei dispondo sobre

contratação administrativa, não há dúvida de que é possível no caso de futuras

contratações.

Por outro lado, há de considerar que a edição de lei que proponha alterações em

contratos em vigor é matéria polêmica tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Nos termos das Leis Federais nº 8.666, 21/6/93, e nº 8.987, 13/2/95, que são normas

gerais de incidência nacional, o equilíbrio na equação econômico-financeiro dos

ajustes já firmados está protegido de qualquer alteração. Se houver ruptura desse

equilíbrio, será preciso rever o dito equilíbrio econômico-financeiro.

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733-6 contra lei do Estado do
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Espírito Santo que excluía as motocicletas da relação dos veículos sujeitos ao

pagamento de pedágio, o Supremo Tribunal Federal - STF - considerou a norma

inconstitucional, sob o argumento de que a iniciativa parlamentar estava afetando o

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados pela administração,

contrariando, assim, o princípio da harmonia entre os Poderes. Nos termos da

decisão, entendeu-se que o Legislativo pretendeu, com a edição da referida lei,

substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados (Adin 2.733-

6/ES, Relator Ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005).

Noutro sentido, entretanto, foi a decisão do STF no julgamento da Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 2.649-6 contra a lei que concedia, no sistema de transporte

coletivo interestadual, passe livre às pessoas portadoras de deficiência e

comprovadamente carentes. Nessa ocasião, o STF julgou constitucional a

mencionada lei, que alcançava os contratos já em execução, sob o argumento de que

“financiamento do contrato resolve-se com base na cláusula do ‘rebus sic stantibus’

que decola do art. 37, inciso XXI, da Constituição. Se a política tarifária foi alterada

em desfavor da empresa, ela que postule o reequelíbrio econômico-financeiro do

contrato.”

A cláusula do “rebus sic stantibus” citada na decisão do STF representa a Teoria da

Imprevisão e constitui uma exceção à regra da força obrigatória do contrato. Trata da

possibilidade de que um pacto seja alterado, a despeito da sua obrigatoriedade,

sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas

no momento da execução da obrigação contratual, de modo a prejudicar uma parte

em benefício da outra. Há, então, a necessidade de um ajuste no contrato.

Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso, concordando com a relatora Ministra

Cármem Lúcia Antunes da Rocha, aduz o seguinte: “Do ponto de vista prático, é

óbvio que o Estado não pode impor aos particulares a prestação de serviço mediante

concessão, autorização ou permissão, com prejuízo. Mas isso é coisa que entra no

juízo de conveniência dos concessionários, permissionários e autorizatários. De modo

que, como ‘factum principis’, se eventualmente, nos termos de regulamentação, a

imposição de ônus aos concessionários, permissionários ou autorizatários, implicar-

lhes desequilíbrio contratual, têm eles duas saídas: ou acordam com o Poder
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Executivo a correspondente reestruturação do contrato, ou pedem-lhe a rescisão. É a

solução que cabe no caso.”

O Ministro Gilmar Mendes, acompanhando o voto da relatora, destacou “(...) a

importância, para a prestação do serviço público, que a Constituição recomenda, com

os mecanismos e meios adequados à eventual revisão do contrato, tendo em vista

até o impacto que essa lei possa ter provocado já nos contratos em curso, que são

passíveis de revisão com a própria revisão tarifária”.

Em sentido contrário foi o voto vencido do Ministro Marco Aurélio, que julgou

inconstitucional a referida lei e argumentou que “não cabe ao Estado cumprimentar

com chapéu alheio”.

Verificamos que as duas decisões do STF são conflitantes. Entretanto, como a

segunda é a mais recente, tendo sido publicada em 8/5/2008 e amplamente debatida

pelos Ministros que integram a Corte Maior, acompanhamos este entendimento.

Quanto à competência para deflagrar o processo legislativo, verificamos que não há

reserva de iniciativa, nos termos do art. 66 da Constituição do Estado.

É interessante observar que, no ordenamento jurídico do Estado de Minas Gerais,

já vigorou a Lei nº 11.372, de 30/12/93, que dispunha, no seu art. 3º, inciso II, que o

pedágio “não será cobrado de condutores de veículos cuja circulação possibilite aos

municípios interagirem economicamente, num raio de 20km a partir do local de

recolhimento”. Tal norma foi mitigada com a edição da Lei nº 11.623, de 19/10/94,

que passou a prever que ela não seria aplicada “na ocorrência de cobrança do

pedágio sob o regime de concessão efetivada pelo Departamento de Estradas de

Rodagem”. Entretanto, posteriormente, a citada Lei nº 11.372 foi revogada, razão

pela qual a norma que previa a referida isenção não mais vigora no nosso Estado.

Vale destacar que, conforme já entendeu o Poder Judiciário fluminense no

julgamento da Apelação Cível nº 2009.001.05607, julgada em 11/3/2009: “(...) ainda

que o critério para a fixação do preço da tarifa não tenha sido a distância a ser

percorrida pelo usuário, não se pode deixar de reconhecer que a cobrança do valor

integral do pedágio para aqueles que se veem obrigados a percorrer diariamente

distância ínfima importa em manifesta onerosidade e desproporcionalidade. Deve-se

ter em mente que o valor da tarifa deve corresponder à efetiva contraprestação pelos
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serviços prestados, razão pela qual não se sustenta a cobrança da forma como

realizada pela concessionária, que deve arcar com as consequências advindas da

instalação de posto de cobrança em área com grande densidade populacional. Além

disso, o argumento de que existe via alternativa no local somente seria válido se a

mesma oferecesse perfeitas condições de uso e segurança ao usuário, o que não se

verifica no caso dos autos”.

É mister observar, entretanto, que o projeto de lei em análise trata da isenção do

pagamento do pedágio cobrado nas rodovias estaduais e federais. Faz-se necessário

excluir do alcance da norma as rodovias administradas pela União, sob pena de

afronta à autonomia dos entes federados. Dessa forma, entendemos ser necessário

especificar que a norma alcança apenas as rodovias federais que estejam sob a

exploração do Estado, em razão de delegação da União.

Com vistas a atender ao princípio da razoabilidade e da igualdade material,

entendemos que o projeto deve conceder passe livre também ao usuário que resida a

distância máxima de 30km da praça de pedágio, ainda que o seu veículo não seja

emplacado no mesmo Município em que se situa a praça de cobrança.

Finalmente, em razão do princípio da consolidação das leis que rege o nosso

ordenamento jurídico, faz-se necessário inserir a norma prevista no projeto em tela na

Lei nº 12.219, de 1996, uma vez que esta, conforme já aduzido, disciplina a

delegação dos serviços de construção, restauração, conservação, manutenção,

ampliação e operação de rodovias. Por isso, apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1.

Quanto à cláusula de vigência da norma, para atender ao princípio do equilíbrio

econômico-financeiro do contrato, de forma a garantir a manutenção da relação

custo-benefício estabelecida no momento de sua celebração, entendemos ser

necessária a previsão de um “vacatio legis” de 120 dias, tempo hábil para a

adaptação dos contratos já em execução.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 3.962/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera a Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a

delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A - Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por

delegação da União, ficam isentos do pagamento da tarifa os veículos emplacados no

Município onde esteja instalada a praça de cobrança ou cujo proprietário resida a

uma distância de até 30 km da praça de cobrança.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Carlos Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.083/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

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.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será destinado à implantação de um Centro de
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Recuperação de Dependentes Químicos e à regularização fundiária das famílias

carentes que residem na região; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do

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

doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.083/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Agostinho

Patrus Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.120/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 4.120/2009 “dispõe

sobre a afixação de informações referentes a gorjeta ou taxa de serviço nos locais

que especifica e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende tornar obrigatória a afixação, em restaurantes,

bares, lanchonetes e estabelecimentos comerciais similares, de cartazes contendo
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informação sobre o caráter não obrigatório do pagamento da gorjeta.

Preconiza a proposta, também, que a informação deverá constar tanto no cardápio

quanto na conta de consumo e que a percepção, pelos garçons e funcionários, dos

valores arrecadados a título de gorjeta não ensejará sua incorporação ao salário por

eles percebido.

Passamos à análise do projeto.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, consubstanciado na Lei Federal nº

8.078, de 11/9/90, ao disciplinar as práticas comerciais, é claro ao assegurar ao

adquirente do produto ou serviço o direito à informação correta, clara, precisa e

ostensiva sobre preço, quantidade, qualidade, composição - exteriorizando, assim, o

princípio da transparência, que deve permear toda e qualquer relação de consumo.

Não há dúvida de que a gorjeta, quando imposta ao consumidor por bares,

restaurantes e estabelecimentos similares, passa a compor o preço do produto,

sendo certo que essa cobrança deve, quando menos, adequar-se aos parâmetros

estabelecidos na norma consumerista.

Vê-se, portanto, que o projeto em tela mostra-se compatível com as necessidades

do consumidor, e, embora a discussão sobre o tema seja permanente no Congresso

Nacional, até o momento inexiste norma federal tratando da questão.

Acrescente-se que a matéria se insere na órbita da competência concorrente da

União, do Distrito Federal e dos Estados, cabendo a esta Casa dispor sobre o tema,

por força do preceito constante no art. 61, inciso XVIII, da Constituição mineira.

Podemos observar, entretanto, algumas impropriedades no texto do projeto, as

quais apontaremos a seguir.

No art. 5º, a proposição obriga os restaurantes, bares, lanchonetes e

estabelecimentos comerciais similares a repassar integralmente aos seus garçons e

funcionários os valores arrecadados a título de gorjeta. Ora, trata-se de norma de

natureza civil, de competência legislativa da União.

No art. 6º, o projeto prevê que a percepção, pelos garçons e funcionários, dos

valores arrecadados a título de gorjeta não ensejará sua incorporação ao salário por

eles percebido: ocorre que tal previsão já se encontra disciplinada no art. 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
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Assim, a apresentação do Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, tem o propósito

de corrigir os vícios apontados e de adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.120/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória, nos estabelecimentos comerciais que disponham de serviço de

garçom, a informação da não obrigatoriedade do pagamento de gorjeta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais que disponham de serviço de garçom

ficam obrigados a informar os consumidores sobre a não obrigatoriedade do

pagamento de gorjeta.

Parágrafo único - A informação de que trata o “caput” deverá constar em cartaz

afixado nas dependências do estabelecimento, em local visível e de grande

circulação de pessoas, bem como no cardápio e na conta de consumo.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Carlos

Gomes - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.130/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Chico Uejo, “dispõe sobre a

criação da Taxa de Proteção Ambiental - TPA”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,



____________________________________________________________________________
417

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a instituir a Taxa de Proteção Ambiental - TPA - em

razão da prestação de serviço público de efetiva ou potencial carboneutralização de

gases de efeito estufa - GEEs - emitidos por motores a explosão de qualquer espécie,

movidos por combustíveis fósseis.

A Constituição da República de 1988 dispõe, em seu art. 255, que todos têm direito

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que os direitos ambientais são compreendidos

como espécie de direitos fundamentais. Os autores pátrios lecionam que esta espécie

de direitos fundamentais apresenta dois princípios basilares: o princípio da prevenção

e o princípio do poluidor-pagador. Segundo este último, os agentes responsáveis pela

degradação ambiental devem, necessariamente, internalizar as consequências

negativas e os eventuais custos necessários para a realização da reparação dos

danos ambientais causados por suas ações.

Assim, a instituição de tributo nos moldes da taxa veiculada pela proposta em

exame constitui importante instrumento para a efetivação do referido princípio, uma

vez que, conforme a justificação do autor, podem ser identificados os contribuintes

que dão azo à atividade estatal de carboneutralização, e se identificam os

adquirentes de combustíveis, cuja queima libera os GEEs.

Para que se possa perpetrar a carboneutralização a que ora se refere, a

preservação de áreas verdes mostra-se como meio eficaz à disposição do Estado.

Assim sendo, a preservação e a recuperação de áreas de preservação permanente

(APPs) de uso consolidado podem ser compreendidas como a própria prestação do

serviço em questão.

Por fim, cumpre-nos ressaltar que a matéria se insere no domínio da competência

legislativa estadual, conforme estabelece o art. 24 da Constituição da República, em

seus incisos I e VI, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário e proteção do meio
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ambiente.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não há nada que

impeça a tramitação da proposta, já que inexiste norma instituidora de iniciativa

privativa nesse sentido.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.130/2009.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Carlos

Gomes - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.169/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, “obriga a

inserção de mensagem informativa nos rótulos ou embalagens dos produtos

cariogênicos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende que, nos rótulos ou nas embalagens dos produtos

cariogênicos fabricados ou comercializados no Estado, conste visivelmente a

informação de que contêm substâncias que causam cáries.

Passamos à análise da proposição.

Sob o prisma jurídico-constitucional, a Lei Federal nº 9.782, de 26/1/99, que define

o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS - e cria a Agência Nacional de

Vigilância Sanitária - Anvisa -, dispõe, em seu art. 2º, inciso III, que compete à União,

no âmbito do SNVS, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e
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serviços de interesse para a saúde da população. Determina, ainda, no seu art. 7º,

que compete à Anvisa proceder à implementação e à execução do disposto no

mencionado inciso.

Consoante o art. 2º do Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de

16/4/99, a Agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população

por meio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e

serviços submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em

vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e os serviços que envolvam

risco à saúde pública.

No uso de sua competência, a Anvisa editou a Resolução RDC nº 360, de

23/12/2003, que aprova Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de

Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. O art. 2º dispõe

que, no rótulo, deve ser informado o valor energético e devem ser especificados os

nutrientes presentes no alimento, como carboidratos, proteínas, etc. O consumidor já

é, portanto, informado sobre as propriedades nutricionais dos alimentos rotulados.

Ademais, a medida preconizada no projeto em exame - fazer constar, nos rótulos

ou nas embalagens dos produtos cariogênicos fabricados ou comercializados no

Estado, a informação de que contêm substâncias que causam cáries - não se mostra

possível, uma vez que dificulta sobremaneira o comércio interestadual. O

estabelecimento de regras de tal natureza só poderia ser feito por meio de uma

norma nacional, para evitar distorções na distribuição de produtos em todo o território

nacional. Assim vem decidindo os Tribunais Superiores.

Ressaltamos a decisão proferida nesse sentido pela excelsa Corte no julgamento

da ADI 910/RJ-Rio de Janeiro, em 20/8/2003:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Obrigatoriedade de informações em

embalagens de bebidas. Comércio interestadual e internacional. Existência de

legislação federal. Atuação residual do Estado-membro. Impossibilidade. Ofensa ao

artigo 24, V, da CF/88. Artigo 2º da Lei Estadual 2.089/93. Fixação de competência

para regulamentar a matéria. Simetria ao modelo federal. Competência privativa do

Governador do Estado. 1. Rótulos de bebidas. Obrigatoriedade de informações.

Existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem
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constar dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional.

Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. Afronta ao artigo 24, V, da

Constituição Federal. Precedentes. 2. Delegação de competência. Inobservância do

artigo 84, IV, da Carta Federal. Por simetria ao modelo federal, compete apenas ao

Chefe do Poder Executivo estadual a expedição de decretos e regulamentos que

garantam a fiel execução das leis. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada

procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2.089, de 12 de fevereiro de

1993, do Estado do Rio de Janeiro”.

Quanto à eficácia da medida pretendida e à viabilidade de sua implantação,

teceremos alguns comentários.

A cárie é uma doença infecciosa causada pela associação de vários fatores, como

presença de flora bacteriana, dieta alimentar cariogênica, higiene oral inadequada,

hereditariedade, exposição ao flúor e outros fatores socioculturais. A patologia é

altamente influenciada pela dieta, sendo fatores determinantes para seu

aparecimento o tipo de alimentos consumidos, o tempo de permanência dos

alimentos na cavidade oral e a frequência de ingestão de alimentos.

Assim, uma ação muito eficaz no combate ao aparecimento das lesões cariosas é a

escovação dos dentes após a ingestão de alimentos.

Como se vê, a cárie é uma doença causada por fatores diversos e deve ser

prevenida por meio da adoção de hábitos alimentares saudáveis e de higiene bucal

adequadamente feita. Normalmente realizadas pelos profissionais da área

odontológica, as ações de promoção da saúde oral podem ser complementadas por

campanhas visando a orientar a população para a prevenção da doença.

É importante mencionar que o Ministério da Saúde criou, em 2004, a Política

Nacional de Saúde Bucal, denominada Brasil Sorridente, a qual tem, entre suas

propostas, ações de prevenção e promoção da saúde bucal. Podemos citar como

principais linhas de ação da política mencionada a adição de flúor a estações de

tratamento de água para abastecimento público e a reorganização da atenção básica

à saúde, com a inclusão de profissionais de saúde bucal na estratégia de saúde da

família, do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim sendo, o projeto em estudo não tem como prosperar nesta Casa Legislativa,
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tendo em vista que a Anvisa já tratou da matéria, por ser de sua competência e pelo

fato de ser a medida pretendida ineficaz, já que fatores diversos – e não

exclusivamente o consumo de produtos cariogênicos - são causadores da doença.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.169/2010.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Ademir Lucas -

Carlos Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.207/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Ouro Preto -

Ufop - o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/2/2010 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 4.207/2010 confere autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa doar à Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop - um imóvel com

área de 13.407,50m², situado na Avenida Armando Fajardo, no Município de João

Monlevade, registrado sob o nº 2.471 do Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de João Monlevade.

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
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devidamente justificado.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o imóvel será destinado à ampliação do

Campus da Ufop localizado no Município de João Monlevade, o que atenderá

plenamente ao interesse público, beneficiando os estudantes mineiros.

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 4.207/2010.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Carlos Gomes - Padre João - Chico Uejo

- Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.222/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades dos Consórcios Intermunicipais de Saúde localizadas no

Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A seguir, foi encaminhada a este

órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.222/2010 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades dos

Consórcios Intermunicipais de Saúde localizadas no Estado. Deixa explícito ainda

que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma dos Consórcios

Intermunicipais de Saúde, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei
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específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998.

No que se refere à competência normativa, as matérias de interesse nacional, que

só podem ser reguladas pela União, estão mencionadas no art. 22 da Constituição da

República. Aquelas 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

de suplementar as legislações federal e estadual. Para o Estado membro, a regra

básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não

se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, o reconhecimento da relevância social de

entidade privada não constitui assunto de competência privativa da União ou do

Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.222/2010.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Carlos Gomes - Padre

João - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.223/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades das Santas Casas de Misericórdia localizadas em Minas Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

A seguir, foi encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada

preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.223/2010 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades das Santas
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Casas de Misericórdia localizadas em Minas Gerais.

Ressalta o referido projeto de lei que a declaração de utilidade pública de cada

unidade autônoma das Santas Casas de Misericórdia, 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, as matérias de interesse nacional, que

só podem ser reguladas pela União, estão mencionadas no art. 22 da Constituição da

República; aquelas que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que assegura a essa unidade federativa a prerrogativa de editar normas sobre

assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual; para o

Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, o reconhecimento da relevância social de

entidade privada não constitui assunto de competência privativa da União ou do

Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.223/2010.

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Carlos Gomes - Padre João -

Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.838 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.838/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Comunidade Rural Muro das Pedras - Crump -, com

sede no Município de Sabará, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.



____________________________________________________________________________
425

PROJETO DE LEI N° 3.838/2009

Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Rural Muro das Pedras -

Crump -, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comunidade Rural Muro das

Pedras - Crump -, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.909 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.909/2009, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Sociedade Reviverde, com sede no Município de

Mariana, 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° 3.909/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Reviverde, com sede no Município de

Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Reviverde, com sede no

Município de Mariana.

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

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/3/2010, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Gustavo Valadares, notificando o falecimento do Sr. Odilon de

Oliveira Caldeira, ocorrido em 24/12/2009, em Peçanha. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. José Geraldo

Silva, ocorrido em 23/2/2010, em Cruzeiro da Fortaleza. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Costa, notificando o falecimento do Sr. Maximiano Gomes

Martins, ocorrido em 7/3/2010, em Fervedouro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Presidência dos Deputados José Henrique, Getúlio Neiva e Almir Paraca

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.318 a

4.342/2010 - Requerimentos nºs 5.576 a 5.610/2010 - Requerimentos das Comissões

de Assuntos Municipais e de Meio Ambiente - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Administração Pública, de Segurança Pública, de Educação e de

Política Agropecuária e dos Deputados Elmiro Nascimento e Inácio Franco - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin Moura, Weliton Prado, João Leite, André

Quintão, Getúlio Neiva e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

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

Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão de Meio Ambiente;

aprovação - Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; deferimento; discurso do

Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento;

discurso do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri
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Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

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 4.318/2010

Determina que o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG

- faça constar no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo informações

sobre o Seguro Obrigatório - DPVAT.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - fica

obrigado a fazer constar no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo -

CRLV - informações sobre o recebimento de indenização do Seguro Obrigatório -

DPVAT.

Parágrafo único - No campo destinado a nome/endereço do CRLV deverá constar
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informação de que, em caso de acidente, as situações indenizadas são morte ou

invalidez permanente e, sob a forma de reembolso, despesas comprovadas com

atendimento médico-hospitalar, além de telefone de contato com o DPVAT.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Vanderlei Miranda

Justificação: Até o ano de 2009, o Detran-MG fazia constar no Certificado de

Registro e Licenciamento de Veículo o endereço do proprietário do veículo, mas, por

medida de segurança, a referida informação está sendo omitida. Apesar de já não

constar o endereço, o campo destinado a nome/endereço do CRLV continua com as

mesmas medidas e a mesma nomenclatura, podendo agora nele constar as

informações sobre o DPVAT.

O seguro obrigatório foi criado pela Lei nº 6.194, de 19/12/74, com o objetivo de

garantir às vítimas de acidentes causados por veículos ou por suas cargas

indenizações em caso de morte e invalidez permanente e o reembolso de despesas

médicas. O atendimento às vítimas e aos beneficiários é feito por extensa rede

distribuída em todo o território nacional, mas as informações sobre o recebimento do

seguro são escassas.

Assim sendo, este projeto de lei pretende oferecer ao cidadão mais uma fonte de

informação sobre o recebimento do DPVAT.

- 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 4.319/2010

Declara de utilidade pública o Amparense Tênis Clube - ATC -, com sede no

Município de Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Amparense Tênis Clube - ATC -, com

sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Carlos Gomes
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Justificação: O Amparense Tênis Clube - ATC - foi fundado em 15/2/86 em Santo

Antônio do Amparo, para dar entretenimento através de práticas esportivas aos

trabalhadores e seus familiares, possibilitando o convívio social, companheirismo e

solidariedade, em um convívio salutar. O ATC realiza e participa de torneios de

natação, voleibol, basquetebol, futsal, tênis etc., em nível municipal, estadual e

nacional.

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

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.320/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação e Promoção Humana -

Cerprhum -, com sede no Município de Boa Esperança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação e Promoção

Humana - Cerprhum -, com sede no Município de Boa Esperança.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública o Centro de

Recuperação e Promoção Humana - Cerprhum -, com sede no Município de Boa

Esperança. Em pleno funcionamento desde 21/6/2001, o Centro é uma associação

civil de direito privado, de natureza filantrópica, beneficente e de assistência social,

sem fins econômicos, com duração por tempo indeterminado. Tem por finalidade

prestar assistência, tratamento e amparo às pessoas portadoras de dependência

química, sejam usuários de drogas, álcool ou qualquer outra substância que crie

dependência orgânica ou psíquica.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.
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Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.321/2010

Declara de utilidade pública a Associação Rede Mobilizadora Aimorés Integrado e

Sustentável - Rede Mais, com sede no Município de Aimorés.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Aimorés Integrado e Sustentável - Rede Mais, com sede no Município de Aimorés.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

José Henrique

Justificação: A Associação Rede Mobilizadora Aimorés Integrado e Sustentável -

Rede Mais, com sede no Município de Aimorés, se encontra em contínuo e regular

funcionamento desde setembro de 2006, ou seja, há mais de 3 anos.

A Rede Mais tem por finalidade, entre outras, fomentar o desenvolvimento local,

integrado e sustentável de Aimorés, servir à comunidade por meio de ação social e

educacional, com o propósito de promover a integração entre o setor privado, a

sociedade civil organizada, a comunidade e o governo.

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.

PROJETO DE LEI Nº 4.322/2010

Declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade São Francisco - Hosmater -,

com sede no Município de Rio Espera.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Hospital e Maternidade São Francisco

- Hosmater -, com sede no Município de Rio Espera.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Hospital e Maternidade São Francisco é uma entidade civil sem fins

lucrativos fundada em 1991, em Rio Espera. Tem como objetivo primordial atender

todos os enfermos que necessitam da instituição, sem discriminação de nenhuma

natureza. Encontra-se devidamente registrada no Cartório de Registro de Pessoas

Jurídicas dessa cidade, sob o nº 185, a fls 83, v, e 86 do Livro A. Sua diretoria é

composta por pessoas idôneas, que nada percebem pelo exercício do cargo,

conforme atesta o Prefeito Municipal.

Solicito, portanto, dos nobres pares a 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 4.323/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social

de Prados - Aspas -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Desenvolvimento Social de Prados - Aspas -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Aspas, com sede no Município de Prados, é uma entidade sem fins

lucrativos fundada nesse Município em 1993. Tem por finalidade primordial prestar

assistência à população carente nas áreas de saúde, educação e habitação,

promovendo também a integração de seus beneficiários no mercado de trabalho.

Encontra-se devidamente registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas da Comarca de Prados, sob o nº 349, fls 28v, do Livro A-04. Sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas, conforme atesta o Presidente da

Câmara Municipal do referido Município.
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Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.324/2010

Declara de utilidade pública a Associação Crescir - Siquem/Cidade de Refúgio -

ACS -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Crescir - Siquem/Cidade

de Refúgio - ACS -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Ivair Nogueira

Justificacão: A Associação Crescir - Siquem/Cidade de Refúgio - ACS -, com sede

no Município de Betim, é uma entidade civil sem fins lucrativos, legalmente

constituída, que tem por finalidade desenvolver importantes trabalhos e projetos nas

áreas social, cultural, ambiental, esportiva e de lazer, além de atuar na geração de

emprego e renda, colocando em prática programas de prevenção ao uso indevido de

drogas cria grupos de orientação familiar, a fim de defender seus direitos e de

promover sua qualidade de vida. Trabalha ainda na recuperação e inclusão social do

ex-usuário de drogas e da pessoa em tratamento da dependência química, entre

outras ações.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade 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 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 4.325/2010
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Declara de utilidade pública a Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cáritas Arquidiocesana de Montes

Claros, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Padre João

Justificação: A Cáritas Arquiodicesana de Montes Claros é uma associação civil de

direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 6/7/2005, que tem por objetivos: a

solidariedade e a justiça social; o atendimento em situações de emergências naturais

e sociais; o estudo da realidade de grupos sociais, da família, da criança, do

adolescente e do jovem em situação de risco; a investigação e a análise das causas

da miséria e da pobreza; a formação para a cidadania; a defesa dos direitos sociais e

básicos; a criação e a animação dos serviços da solidariedade ecumênica libertadora;

a participação da defesa da vida; a participação da organização popular; a

participação da construção de um projeto de sociedade a partir dos excluídos e das

excluídas; a contribuição para a conquista da cidadania plena para todas as pessoas.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

- 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 4.326/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas 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 Conceição das

Alagoas o imóvel com área de 3.473m2 (três mil quatrocentos e setenta e três metros

quadrados), situado na Rua José Afonso de Souza, nesse Município, registrado sob o
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nº 23.420, a fls. 268 do Livro 3-X do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Uberaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Carlos Luz.

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, 10 de março de 2010.

Zé Maia

Justificação: O imóvel de que trata esta proposição, localizado na Rua José Afonso

de Souza, no Município de Conceição das Alagoas, embora pertença ao Estado,

abriga, há mais de 20 anos, a Escola Municipal Carlos Luz. A administração local

pretende sua transferência para o patrimônio municipal, a fim de facilitar a realização

de obras de manutenção da edificação e de ampliação dos serviços ali prestados.

Considerando os benefícios de tal empreendimento para a população de Conceição

das Alagoas, especialmente para a comunidade estudantil, solicitamos aos nobres

parlamentares 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 4.327/2010

Declara de utilidade pública o Veteranos Esporte Clube, com sede no Município de

Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Veteranos Esporte Clube, com sede

no Município de Frutal.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: O Veteranos Esporte Clube, com sede no Município de Frutal, é

pessoa jurídica de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, que
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tem por finalidade a difusão de atividades cívicas, culturais e desportivas, em especial

o futebol de caráter amador.

Em pleno e regular funcionamento desde 1985, a entidade atende a todos os

pressupostos da Lei nº 12.972, de 27/7/98, razão pela qual faz jus ao título

declaratório de utilidade pública.

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste importante 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 4.328/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras - Cerea -, com

sede no Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras

- Cerea -, com sede no Município de Frutal.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: O Centro de Recuperação de Alcoólatras - Cerea -, com sede no

Município de Frutal, é pessoa jurídica de direito privado, de natureza associativa, sem

fins lucrativos. Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e

regular funcionamento desde 27/5/75, 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 importante 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.



____________________________________________________________________________
437

PROJETO DE LEI Nº 4.329/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores no Bairro Nossa Senhora

de Fátima - Amof -, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores no Bairro

Nossa Senhora de Fátima - Amof -, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção da família, da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, para o amparo das crianças e

dos adolescentes carentes, para a integração no mercado de trabalho, a reabilitação

e a integração das pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política

não contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade, pautando-se nos princípios da universalidade da cobertura e

do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social 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. Diante da necessidade de redução das

desigualdades sociais, a sociedade civil organizou-se, e, na data de 24/2/2008, foi

fundada a Associação dos Moradores no Bairro Nossa Senhora de Fátima - Amof -,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: defender a

vida no planeta, firmar parcerias e convênios, incentivar o desenvolvimento social, a

evolução e a defesa do ser humano, atuar na área da saúde, prestar serviços

educacionais, promover a arte e a cultura, defender a população indígena, proteger o

idoso, a criança, o adolescente e o portador de necessidades especiais, realizar a
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inclusão digital, incentivar novas tecnologias, desenvolver ações direcionadas à

geração de emprego e renda, atuar nas áreas do lazer, turismo, esporte e meio

ambiente e preservar o meio ambiente.

Como visto, a Amof presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, tendo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, fica claro que a associação busca a construção de uma

sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de desenvolvimento que

contemple a inclusão social com justiça, sustentabilidade do meio ambiente e

universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

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

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.330/2010

Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre

o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 8º-A:

“Art. 8º-A - Terão prioridade de tramitação, em qualquer órgão ou instância, os

processos administrativos em que figure como parte ou interessada:

I - pessoa cadastrada como doadora de sangue;

II - pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos.

§ 1º - A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova da sua

condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará

as providências a serem tomadas.

§ 2º - A comprovação da condição de doador de sangue dar-se-á por meio de

documento expedido por entidade coletora oficial ou por entidade credenciada pela
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União, pelo Estado ou por Município.

§ 3º - Deferida a prioridade, os autos administrativos deverão ser identificados

através de fita adesiva ou carimbo equivalente com os seguintes dizeres: “Tramitação

prioritária - doador de sangue” ou “Tramitação prioritária - idoso”.

§ 4º - O regime prioritário de tramitação não cessará com a morte do beneficiado,

estendendo-se em favor de seu cônjuge ou companheiro.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Wander Borges

Justificação: O processo administrativo é classificado como uma série de atos

coordenados para a realização dos fins estatais, podendo ser instaurado mediante

provocação do interessado ou por iniciativa da administração pública. Enseja,

portanto, uma manifestação de vontade estatal. Trata-se de instrumento capaz de

proteger os direitos e interesses do cidadão em face de outros cidadãos e do próprio

poder público, o que demonstra sua relevância para o Estado Democrático de Direito.

A exemplo do que ocorre no Poder Judiciário, a esfera administrativa sofre com o

volume de processos não apreciados, fazendo com que os interessados suportem os

desgastes materiais e morais causados pela morosidade.

A proposição em tela pretende estabelecer um regime de tramitação prioritário dos

feitos administrativos, beneficiando os doadores de sangue e os idosos.

A doação de sangue consiste em um ato voluntário pelo qual o doador tem seu

sangue coletado para fins de armazenamento em um banco de sangue ou para uso

subsequente em uma transfusão. A quantidade de sangue estocada influencia

diretamente o funcionamento de hospitais e centros de saúde, pois a sua ausência

resultará no cancelamento de cirurgias e até mesmo em mortes.

Matérias jornalísticas veiculando os insuficientes níveis de sangue estocado são

rotineiras. Visando solucionar a questão, o projeto institui a prioridade de tramitação

dos processos administrativos em que figuram como interessados doadores de

sangue. Propomos uma forma de incentivar potenciais doadores, como também de

conscientizar a população acerca da importância do ato de doar sangue de forma

fidelizada e responsável.
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O projeto prevê, ainda, como beneficiárias da tramitação prioritária, as pessoas com

idade igual ou superior a sessenta anos, pois a diminuição de sua perspectiva de vida

aumenta os efeitos danosos da morosidade dos feitos administrativos.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 292/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.331/2010

Autoriza o Estado a pagar pensão indenizatória às famílias das vítimas fatais de

crimes de violência sexual e violência doméstica, nos casos em que for comprovada a

falha na prestação do serviço de segurança pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Estado autorizado a pagar, a título de compensação por danos

morais, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por família, acrescido do

pagamento de pensão indenizatória, para cobertura de danos materiais, aos

familiares dependentes das vítimas fatais de crimes de violência sexual ou violência

doméstica, nas hipóteses de comprovada omissão, negligência ou prática de ato da

administração pública que importaria a não ocorrência do crime.

§ 1º - A comprovação da omissão, da negligência ou da prática de ato da

administração pública se dará por processo administrativo.

§ 2º - A pensão indenizatória a que se refere o “caput” deste artigo corresponde ao

valor da remuneração auferida pela vítima à época do sinistro, não podendo ser

inferior a um salário mínimo vigente e, não incidindo sobre ela nenhum desconto,

salvo o obrigatório por força de lei federal.

Art. 2º - São beneficiárias da pensão indenizatória de que trata o art. 1º desta lei as

seguintes classes, na condição de dependentes da vítima:

I - classe I: o cônjuge, enquanto não constituir união estável, e o filho menor de

dezoito anos não emancipado ou absolutamente incapaz;

II - classe II: os pais;

III - classe III: o irmão menor de dezoito anos não emancipado ou absolutamente
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incapaz.

§ 1º - O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, desde que comprovada a

dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.

§ 2º - A dependência econômica das pessoas indicadas na classe I do “caput” deste

artigo é presumida, e a das demais deve ser provada.

§ 3º - A existência de dependente em qualquer das classes especificadas no

“caput” deste artigo exclui os das classes subsequentes.

§ 4º - Existindo mais de um dependente em uma mesma classe, eles concorrem em

igualdade de condições, devendo a compensação e a pensão indenizatória de que

trata esta lei ser repartidas igualmente entre os beneficiários da mesma classe.

§ 5º - Sempre que se extinguir o direito ao recebimento para um beneficiário,

proceder-se-á a novo rateio, nos termos desta lei, cessando o benefício com a

extinção do direito do último dependente da mesma classe.

§ 6º - Além da hipótese prevista no § 5º, o pagamento da pensão cessará na data

em que a vítima completaria sessenta e cinco anos de idade.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Carlin Moura

Justificação: No início deste ano, em 20 de janeiro, assistimos, em rede nacional, o

vídeo do assassinato da cabeleireira Maria Islaine, de 31 anos, mineira de São

Sebastião do Rio Preto, morta com sete tiros, vítima de um homicídio cometido pelo

ex-marido, mas que, por certo, poderia ter sido evitado, caso o poder público não

tivesse agido com descaso em relação às inúmeras e reiteradas denúncias oferecidas

pela vítima.

Mais recentemente, especialmente as mulheres da região do Bairro Industrial de

Contagem e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficaram assustadas com a

notícia da ação de um assassino em série, hoje conhecido como o Maníaco de

Contagem. Mas todos nós, mulheres e homens, fomos tomados, mais uma vez, pelo

sentimento da indignação ao saber que, entre um ataque e outro do “serial killer”, o

Estado novamente agiu de forma ineficiente na proteção da vida de seus cidadãos.
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No último dia 23 de fevereiro, esta Casa recebeu, em audiência pública da

Comissão de Segurança Pública, as famílias das vítimas do maníaco de Contagem

que, na oportunidade, revelaram o descaso da administração pública no

acompanhamento do caso, como se nota em trecho do artigo publicado no

“Assembleia Informa”: “Os parentes das vítimas acreditam que as jovens poderiam ter

sido salvas, se a polícia tivesse agido logo que o número de emergência da polícia foi

acionado. No entanto, os familiares afirmam que foram orientados a aguardar 24

horas para registrarem a denúncia de desaparecimento. Maria da Glória Cordeiro de

Oliveira, mãe de Edna, morta em novembro do ano passado, contou que fez o

primeiro contato com o 190 às 21 horas, pedindo que a placa do carro da filha fosse

divulgada às viaturas policiais. O pedido não foi atendido, e o carro de Edna foi

multado na Via Expressa por excesso de velocidade à 1h40min, reforçando a idéia de

Maria da Glória de que o sofrimento da família poderia ter sido minimizado. Edilene

acredita que o caso da sobrinha poderia ter sido solucionado no último dia 29 de

outubro, o que teria evitado a morte de Edna Cordeiro de Oliveira no mês seguinte.

Segundo ela relatou, a família ligava todos os dias para o Instituto Médico Legal - IML

- procurando pela jovem e não foi informada da chegada do corpo de Natália, que foi

registrado como "sexo indeterminado". A vítima foi enterrada como indigente em

Ribeirão das Neves”.

Esses são apenas os exemplos mais recentes da ocorrência de crimes fatais em

que o comportamento da administração pública implicou a ocorrência, ou não, deles,

caracterizando a responsabilidade objetiva do Estado, cuja obrigação de indenizar

decorre da ausência objetiva do serviço público em si.

Não se trata de culpa do agente público, mas de culpa especial do poder público,

caracterizada pela falha na prestação do serviço público.

A ação efetiva das forças de segurança pública do Estado não tem correspondido à

crescente escalada de crimes, especialmente os sexuais contra mulheres em Belo

Horizonte e na Região Metropolitana. Ao contrário, o desaparecimento de mulheres

que há anos vem ocorrendo, bem como o encontro de corpos com marcas de

extrema violência em matas e beiras de rodovias, alguns nem sequer identificados, só

tem aumentado o sofrimento de familiares e amigos e levado o medo e a insegurança
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à população em geral.

No caso do Maníaco de Contagem, pelo menos três mulheres estupradas e mortas

tinham material genético do estuprador. Suspeita-se que outros 11 crimes tenham

sido cometidos pelo maníaco. Haveria ainda um retrato falado do criminoso, não

divulgado em razão da incerteza quanto à sua real identidade.

Com 15 mil denúncias oferecidas e 25 mil processos de violência contra mulher em

andamento em nosso Estado, é notório que em Minas Gerais o poder público tem

sido pouco eficiente na prestação do serviço de segurança pública, atividade típica e

inerente apenas a ele.

Portanto, o chamamento da administração pública à sua responsabilidade, com a

obrigação de indenizar os que sofrem com o dano causado por seus atos comissivos

ou omissivos, a exemplo da Lei nº’ 17.779, de 2008, tornou-se necessário e

inevitável.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.332/2010

Institui a Comenda Governador Benedito Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Comenda Governador Benedito Valadares, com a

finalidade de homenagear pessoas e instituições que se tenham dedicado ao

desenvolvimento político, cultural, econômico e social do Vale do Rio Doce e da

região Centro-Oeste do Estado.

Art. 2º - A Comenda Governador Benedito Valadares será concedida, anualmente,

pelo Governador do Estado, em cerimônia realizada no dia 4 de dezembro, data de

nascimento de Benedito Valadares, alternadamente, nos Municípios de Governador

Valadares e de Pará de Minas.

§ 1º - Fora da data estipulada no “caput” deste artigo, a Comenda Governador

Benedito Valadares só poderá ser outorgada por motivo de força maior e a juízo de

seu conselho.

§ 2º - A primeira cerimônia de entrega da Comenda Governador Benedito
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Valadares será realizada no Município de Governador Valadares.

Art. 3º - Os agraciados com a comenda receberão medalha e diploma assinado

pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais de Governador Valadares e

de Pará de Minas, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento interno.

Art. 4º - A relação dos agraciados será publicada em decreto e deverá conter o

nome completo, a qualificação e os dados biográficos do indicado, além dos serviços

por ele prestados.

§ 1º - A relação dos agraciados deverá observar a quota mínima de 30% de

mulheres.

§ 2º - Os nomes dos agraciados, com sua identificação e suas realizações, serão

inscritos em livro especial de registro, em ordem cronológica.

Art. 5º - A Comenda Governador Benedito Valadares será administrada por um

conselho a ser designado pelo Governador do Estado.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Carlin Moura

Justificação: Benedito Valadares Ribeiro, natural de Pará de Minas, nasceu em

4/12/1892 e faleceu em 2/3/73. Era filho de Domingo Justino Ribeiro e Antônia

Valadares Ribeiro. Bacharel em odontologia e direito, foi advogado, Chefe de Polícia,

Vereador em Pará de Minas (1923), Prefeito do mesmo Município (1930), Deputado

Federal constituinte (1933), Interventor em Minas Gerais (1933), Governador do

Estado (de 1935 a 1945), Deputado Federal constituinte (1946), Deputado Federal

(1950) e Senador (de 1955 a 1971). Sua vida política se iniciou em Pará de Minas

como Vereador. Nesse período, apoiou a Aliança Liberal, formada por Minas Gerais,

Rio Grande do Sul e Paraíba, que sustentava a candidatura de Getúlio Vargas à

Presidência em oposição à política paulista. Quando o movimento revolucionário

levou o gaúcho Getúlio Vargas ao poder, Benedito Valadares ocupava o cargo de

Prefeito em Pará de Minas.

Fiel aliado político do Governador Olegário Maciel, cooperou com o governo mineiro

contra os paulistas no Movimento Constitucionalista de 1932. A morte de Olegário

Maciel, em pleno mandato, abalou a política mineira e intensificou a disputa
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sucessória. Gustavo Capanema, Governador interino, reivindicava sua efetivação no

cargo; já Virgílio de Melo Franco pleiteava junto a Vargas sua nomeação como

Interventor no Estado. Gustavo era apoiado pelo Governador gaúcho Flores da

Cunha, e o Ministro Oswaldo Aranha dava seu aval a Virgílio de Melo Franco. Mas

Getúlio Vargas optou por um terceiro nome: Benedito Valadares, politicamente

inexpressivo e sem nenhuma vinculação aos nomes que disputavam o comando do

Estado.

A tônica da estratégia política de Valadares é a fidelidade quase absoluta a Vargas.

Em oposição a Antônio Carlos, que trata de usar sua força no Estado para chegar à

Presidência, assim como a Gustavo Capanema e Virgílio de Melo Franco, que ousam

pretender um poder político autônomo, Valadares se apresenta, desde o primeiro

momento, como executor fiel da vontade de Vargas, e é assim que surge como

Interventor em Minas Gerais. A sua carta de apresentação ao Presidente são os

serviços prestados no combate à revolução paulista de 1932, e ele em nenhum

momento externa suas motivações para o desempenho que teve, como Chefe de

Polícia às ordens do Cel. Barcelos, depois General. É bastante dizer que esses

serviços lhe valem uma carta de recomendação do General, com a qual os favores de

Vargas são conquistados, segundo Simon Schwartzman.

Benedito Valadares se tornou um dos maiores colaboradores de Getúlio Vargas,

sendo-lhe fiel em todas as situações. No ano de 1935, foi eleito pelos Deputados

Estaduais constituintes para o cargo de Governador do Estado. Em novembro de

1937, Getúlio Vargas instaura o Estado Novo, e as eleições são canceladas. Em

Minas Gerais, Benedito Valadares continuou como chefe do governo até 1945,

quando Getúlio Vargas foi deposto.

Tornou-se um político poderoso e ganhou fama por sua habilidade nas

negociações. Ao mesmo tempo, seu jeito simples foi responsável pelo surgimento de

um rico anedotário sobre sua pessoa (fonte: Centro de Pesquisa e Planejamento da

Fundação Getúlio Vargas). Coligado com outros Interventores, Benedito fundou o

Partido Social Democrático - PSD -, do qual foi presidente por vários anos.

Apoiou a revolução de 1964 e, com a extinção dos antigos partidos, em 1966, filiou-

se à Aliança Renovadora Nacional - Arena. Em 1971, aos 79 anos, quando ocupava o
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cargo de Senador, retirou-se da vida pública.

Realizações do governo de Benedito Valadares: construção do Minas Tênis Clube,

em Belo Horizonte; da Penitenciária Agrícola de Neves, em Ribeirão das Neves, e da

Cidade Industrial, em Contagem; transferência para Belo Horizonte da sede do Banco

Mineiro da Produção, posteriormente transformado em Banco do Estado de Minas

Gerais - Bemge -; reorganização do sistema bancário do Estado; remodelação da

estrutura administrativa do Estado; criação do Serviço de Fomento à Produção do

Algodão, do Conselho de Expansão Econômica do Estado e do Departamento

Estadual de Estatísticas; implantação de escolas técnicas e industriais (fonte: governo

de Minas Gerais - mg.gov.br).

Benedito Valadares teve papel destacado na consolidação do chamado segundo

ciclo civilizacional brasileiro, com a implementação do Estado nacional-

desenvolvimentista, que garantiu direitos trabalhistas e progresso educacional e

cultural.

O movimento de 1930, liderado por Getúlio Vargas, derrubou a República Velha – a

das oligarquias – e abriu uma nova etapa da vida do País. Esse movimento teve seus

prenúncios nos férteis anos da década de 1920, com o movimento tenentista, os

levantes de 1922 e 1924, a heroica Coluna Prestes, a fecunda Semana de Arte

Moderna, as grandes lutas operárias do início do séc. XX, as greves gerais de 1917 e

1919 e a fundação do Partido Comunista do Brasil, que marca a entrada consciente

do proletariado na luta política. O movimento de 1930 introduziu o Brasil no séc. XX.

Instituiu o voto feminino. Criou o salário mínimo, a Consolidação das Leis do Trabalho

- CLT - e começou a implantar a seguridade social. A fase mais expansiva do

desenvolvimento nacional foi o período de 1930 a 1980. Entre os países capitalistas,

o Brasil foi o que mais cresceu nesse período.

O desenvolvimento capitalista brasileiro foi marcado por ter sido tardio, deformado e

desigual e por ter ocorrido sob dominação imperialista. Duas classes ganham

relevância: o proletariado, basicamente urbano, e a burguesia industrial, que viria a

ser a classe hegemônica, substituindo a oligarquia agrário-exportadora. O Estado foi

o principal instrumento da promoção do desenvolvimento. O elemento fundamental do

financiamento da economia foi o capital estatal, com participação do capital privado
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nacional e estrangeiro. Houve a transição da economia agrário-exportadora para a

industrial urbana. Formou-se um espaço econômico integrado e um mercado interno.

Nos anos 1940, há a criação da siderurgia nacional. No segundo governo de Getúlio

Vargas, foram criados grandes empreendimentos estatais, entre eles a Petrobras,

surgida no curso da campanha cívica sob o lema “o petróleo é nosso”, e o Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE. E foi estabelecido o monopólio

estatal do petróleo. A partir da segunda metade dos anos 1950, intensificou-se a

abertura para o capital estrangeiro, com facilidades para a implantação das

transnacionais. O Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek contribuiu para

alargar o processo de industrialização.

O sistema de propriedade predominantemente latifundiário foi mantido. O

capitalismo apoiado pelo Estado avançou no campo, e a produção agropecuária

aumentou muito. Ela se desenvolveu tecnologicamente e se interiorizou rumo ao

Centro-Oeste e ao Norte.

Esse processo político se deu através de uma série de rupturas parciais, seguidas

de recomposições, entre forças sociais distintas e heterogêneas. As Forças Armadas,

da década de 1940 até os anos 1980, atuaram intensamente na esfera política,

promovendo golpes antidemocráticos. O imperialismo estadunidense interveio na vida

política do País. Em geral, esse percurso de 50 anos está marcado por períodos

ditatoriais e por outros de democracia restrita, com severas limitações às liberdades

políticas e à participação democrática do povo, e de dura perseguição ao Partido

Comunista do Brasil e demais forças revolucionárias. Mesmo assim, os trabalhadores

e as massas populares realizaram mobilizações decisivas para as conquistas

alcançadas. A luta dos comunistas, embora atuando sob duras condições, foi

permanente e visou sempre a construção do Brasil.

Entre 1930 e 1980, a população mais que triplicou e urbanizou-se. As camadas

médias expandiram-se. A concentração de renda e riqueza atingiu índices entre os

mais altos do mundo. O Brasil reforçou a sua identidade nacional. Foram constituídos

aparelhos públicos de educação e produção científica e políticas culturais, que

contribuíram para a formação de uma cultura e de uma identidade brasileiras.

O novo modelo de desenvolvimento, iniciado em 1930, teve repercussões também
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em Minas Gerais, como a criação da Cidade Industrial de Contagem; a conexão

Vitória-Minas da Central do Brasil, que colocou Figueira do Rio Doce (atual

Governador Valadares) em ligação com os principais centros consumidores, em

1936; e a construção, em 1943-1944, da Rodovia Rio-Bahia - BR-116 -, entre outras

importantes obras.

Assim, esta proposta pretende estimular e valorizar ações em prol do

desenvolvimento da região Centro-Oeste de Minas Gerais e do Vale do Rio Doce, nos

aspectos cultural, econômico e social, pelo que contamos com a aprovação deste

projeto pelos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.333/2010

Declara de utilidade pública a Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa,

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 Garra Forte de Artes

Marciais Chinesa, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa, com sede no

Município de Belo Horizonte e fundada em 8/10/2004, é uma entidade com

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada, que está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa tem por finalidade desenvolver

relações sociais, recreativas, culturais e desportivas, constituindo-se num confortável

centro para reuniões familiares e diversões sadias, por meio do estímulo a um

ambiente de convivência fraternal para promoção da cultura física e da ação social.

A entidade, através das artes marciais, busca promover o equilíbrio no ambiente no

qual está inserida, almejando não apenas o contato com a arte marcial, mas também
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o contato com a cultura chinesa e com toda a sua sabedoria, em consonância com o

ditado popular existente no círculo das artes marciais da China, o qual diz que “antes

de se aprender a técnica, aprende-se a etiqueta; antes de se praticarem as artes

marciais, pratica-se a moral”. Enfim, não se trata apenas de uma entidade que visa

ensinar a técnica das artes marciais, mas que busca trabalhar a moral no meio em

que atua.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de grande importância para

a entidade, pois, nessa qualidade, poderá firmar parcerias com órgãos públicos

estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação de seu trabalho e a continuidade

de seus projetos junto à juventude e contribuindo com o Estado no seu dever de

promover a cidadania.

- 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 4.334/2010

Dispõe sobre o tempo máximo de espera para realização de procedimentos

médicos nas unidades da rede pública de saúde e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As unidades da rede pública de saúde ficam obrigadas a realizar

atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - com o tempo máximo

de espera, a contar do agendamento, de:

I - quinze dias para exames médicos;

II - trinta dias para consulta;

III - sessenta dias para cirurgias eletivas;

IV - três dias para consultas de idosos, valetudinários, portadores de necessidades

especiais e gestantes, quando não for o caso de internamento imediato.

§ 1º - Excetuam-se do “caput” deste artigo, as unidades de terapia intensiva e os

casos considerados de atendimento de urgência e emergência que exijam

atendimento imediato.

§ 2º - Quando o usuário for criança com idade inferior a dez anos ou portador de

doença grave, os prazos previstos neste artigo ficam reduzidos em um terço.



____________________________________________________________________________
450

Art. 3º - A não observância dos prazos fixados nesta lei implicará abertura de

processo administrativo pelo órgão competente para apuração da responsabilidade.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A carta de direitos dos usuários do Serviço Único de Saúde - SUS -

constitui um pacto firmado entre Estados, Municípios e a União com o intuito de

resguardar ao cidadão brasileiro um bom atendimento na área da saúde. Entre as

garantias, destacamos o acesso universal, ou seja, nenhum hospital público ou

conveniado do SUS (nas especialidades garantidas) poderá negar atendimento a

qualquer pessoa, de qualquer que seja a classe social, sexo, cor, crença, idade ou a

região do País da qual provenha. Deverá ser fornecido o mesmo tratamento - acesso

igualitário - a todo indivíduo que procurar atendimento nos estabelecimentos do SUS.

E, por fim, o acesso será totalmente gratuito às ações e aos serviços de saúde

pública.

É condição fundamental para garantia da qualidade do atendimento a agilidade do

atendimento do usuário a partir do momento em que busca o serviço de saúde

pública. Todavia a maior reclamação dos cidadãos consiste no longo prazo de espera

para a realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.

A demora para esse tipo de procedimento causa a insatisfação daqueles que

buscam as unidades de saúde. Nos últimos dias em nossa Capital acompanhamos

pela imprensa notícia de casos de agressão, pelos usuários, de trabalhadores de

unidades de saúde da rede pública, fato motivado pela tensão provocada em razão

da demora no atendimento, resultante da defasagem do número de médicos,

enfermeiros e atendentes administrativos, e em alguns casos também pela falta de

infraestrutura (aparelhos com defeito, falta de medicamento) das unidades de

atendimento.

Diante de fatos dessa natureza, é necessário e urgente que o poder público comece

a organizar seu atendimento dentro de um prazo razoável de espera para o usuário,

visto que alguns exames somente são realizados cerca de seis meses depois da

solicitação, o que chega a ser um absurdo.
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Assim, esta lei tem como objetivo instrumentalizar o usuário da rede pública de

saúde para exigência de providências, fazendo com que o poder público busque

alternativas para aperfeiçoar e garantir a qualidade do atendimento.

- 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 4.335/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de adequação de guichês a fim de viabilizar o

atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais que dependam de

cadeira de rodas para sua locomoção.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os estabelecimentos privados e públicos, tais como agências bancárias e

de fomento, repartições, guichês de terminais rodoviários e aeroportos, comércios,

entre outros, que utilizem balcões destinados ao público deverão adaptar a altura de

ao menos um de seus guichês a fim de viabilizar o atendimento de pessoas

portadoras de necessidades especiais que dependam de cadeira de rodas para sua

locomoção.

Parágrafo único - A altura do balcão de atendimento não poderá ultrapassar 1,0m

(um metro) do piso.

Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A proposição que ora apresentamos à consideração dos pares deste

parlamento visa a facilitar o atendimento realizado nos balcões às pessoas

portadoras de necessidades especiais que utilizem cadeira de rodas para sua

locomoção.

Assegura a Constituição da República Federativa do Brasil em seus arts. 5º e 24,

inciso XIV, o direito à igualdade, à proteção e à integração social das pessoas

portadoras de necessidades especiais. Ademais, este projeto tem por fim concretizar

um dos fundamentos da República do Brasil, qual seja a garantia de tratamento digno
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a todas as pessoas.

Desta feita, este projeto tem como intuito complementar o disposto nas Leis

Federais de nºs 10.048 e 10.080, de 2000, regulamentadas pelo Decreto nº 5.296, de

2004, que já exige o pleno acesso dos cadeirantes aos recintos por meio de rampas,

elevadores e aberturas adequadas.

Assim, sendo, solicitamos aos pares desta Casa a 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 4.336/2010

Dispõe sobre a adaptação de computadores em “lan houses”, “cyber” cafés e

estabelecimentos similares para sua utilização por pessoas portadoras de

necessidades visuais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as “lan houses”, os “cyber” cafés e os estabelecimentos similares

cuja atividade fim seja relacionada à obtenção de lucro por meio da informática e,

ainda, quaisquer outros estabelecimentos que possuam dez ou mais computadores

obrigados a disponibilizar computadores adaptados para utilização por pessoas com

deficiência visual, os quais devem contar com os seguintes equipamentos:

I - teclado em Braille;

II - programa de informática que possua leitor de tela;

III - programa de informática destinado a pessoa com baixa visão que possua

caractere gigante;

IV - fone de ouvido;

V - microfone.

Art. 2º - As “lan houses”, “cyber” cafés e estabelecimentos similares cuja atividade

fim seja relacionada à obtenção de lucro por meio da informática e que possuam vinte

ou mais computadores serão obrigados a instalar piso para a melhor locomoção da

pessoa com deficiência visual.

Art. 3º - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão adaptar-se às suas

disposições no prazo de cento e vinte dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
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previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo

das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A inclusão digital é uma questão muito discutida hoje em dia, pois o

mundo em que vivemos exige de todos o mínimo de conhecimento do mundo digital e

de seus aparelhos. Nem precisamos ter computador em casa para termos acesso a

informações, pois existem estabelecimentos privados voltados ao aluguel desses

computadores para a utilização de quem precisar. Infelizmente, porém, a inclusão

digital não está sendo feita de forma justa e verdadeiramente inclusiva, já que os

deficientes visuais não são beneficiados com essa iniciativa das “lan houses” ou

“cyber” cafés, pois esses estabelecimentos não possuem computadores adaptados

para esses cidadãos.

Para que os deficientes visuais possam utilizar os equipamentos disponibilizados

por esses estabelecimentos, existentes em todo o Estado, seria preciso adaptar pelo

menos parte dos computadores com fone de ouvido, programa de informática com

leitura de tela, teclado em Braille, entre outros, de acordo com o desenvolvimento

tecnológico disponível. Logo, nós, Deputados desta Casa de Leis, precisamos fazer

com que o processo seja justo e livre de discriminações.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 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 4.337/2010

Altera o art. 1º da Lei nº 12.491, de 16 de abril de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de

Educação incluirão, na grade curricular do ensino médio, conteúdo e atividades

voltadas para a orientação sexual e a sustentabilidade.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá oferecer sugestão de conteúdos de
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orientação sexual e sustentabilidade aos estabelecimentos de ensino, bem como

providenciar a divulgação de textos relativos às matérias e a distribuição do materiais

didáticos correspondentes.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a

continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade

humana. Propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e a atividade humanas,

de tal forma que a sociedade, os seus membros e as suas economias possam

preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial no presente e, ao

mesmo tempo, preservar a biodiversidade e os ecossistemas, planejando e agindo de

forma a atingir a manutenção indefinida desses ideais.

A sustentabilidade abrange vários níveis de organização, desde a vizinhança local

até o Planeta inteiro.

Para um empreendimento humano ser sustentável, tem de ter em vista quatro

requisitos básicos. Esse empreendimento tem de ser: ecologicamente correcto;

economicamente viável; socialmente justo e culturalmente aceito.

Colocando em termos simples, a sustentabilidade é prover o melhor para as

pessoas e para o ambiente tanto agora quanto para um futuro indefinido. Segundo o

“Relatório de Brundtland” (1987), sustentabilidade é “suprir as necessidades da

geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas”.

A expressão original foi “desenvolvimento sustentável”, adaptada pela Agenda 21,

programa das Nações Unidas. Algumas pessoas hoje se referem à expressão

“desenvolvimento sustentável” como algo amplo, pois implica desenvolvimento

continuado, e insistem que ela deve ser reservada somente para as atividades de

desenvolvimento. “Sustentabilidade”, então, é hoje em dia usado como um termo

amplo para todas as atividades humanas.

Na economia, crescimento sustentado refere-se a um ciclo de crescimento

econômico real do valor da produção (descontada a inflação), sendo relativamente

constante e duradouro, assentado em bases consideradas estáveis e seguras.

Desenvolvimento econômico sustentável, dito de outra maneira, é aquele em que a
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renda real cresce pelo crescimento dos fatores produtivos reais da economia, e não

em termos nominais. Isso seria um crescimento insustentável, porque se estaria

apenas jogando dinheiro na economia, gerando uma riqueza momentânea, que faz os

agentes econômicos, ao notarem que não há em contrapartida produção equivalente

a esse ganho de renda artificial, ajustarem seus preços, o que causa, por sua vez,

inflação.

A gestão sustentável é a capacidade para dirigir o curso de uma empresa,

comunidade ou país, por vias que valorizam, recuperam todas as formas de capital,

humano, natural e financeiro, de modo a gerar valor ao “stakeholders” (lucro). A

gestão de processos deve ser vista sempre como um processo evolutivo de trabalho

e gestão, e não somente como um projeto com início, meio e fim. Se não for

conduzida com essa visão, a tendência de se tornar um modismo dentro da empresa

ou do País e logo ser esquecida, ao sinal de um primeiro tropeço, é grande. Muitos

esforços e investimentos têm sido gastos sem o retorno espectável.

Se pensarmos que 10% de tudo o que é extraído do Planeta pela indústria é que se

torna produto útil e que o restante é resíduo, torna-se urgente uma gestão sustentável

que nos leve a um consumo sustentável; é urgente minimizar a utilização de recursos

naturais e materiais tóxicos. O desenvolvimento sustentável não é ambientalismo

nem apenas ambiente, mas sim um processo de equilíbrio entre os objetos

econômicos, financeiros, ambientais e sociais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.338/2010

Obriga as instituições comerciais, financeiras, bancos, agências de crédito ou

similares a fornecer por escrito o motivo de indeferimento de crédito ao consumidor e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições comerciais, financeiras, bancos, agências de crédito

ou similares obrigadas a fornecer por escrito o motivo de indeferimento de crédito ou

da negativa de aceitação de título de crédito prestada pelo consumidor que a procure,

para esse fim.
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Art. 2º - A declaração a que se refere o art. 1º desta lei deve ser em papel timbrado,

datado e assinado, de forma a que o consumidor possa identificar o estabelecimento

autor da recusa e qual o cadastro de proteção ao crédito consultado, quando for o

caso.

Parágrafo único - As empresas são responsáveis por manter as informações

tratadas por esta lei sob proteção, sigilo e prontamente recuperáveis na ocasião de

um atendimento posterior, ou quando forem solicitadas, pelo prazo de cinco anos.

Art. 3º - À instituição infratora do estabelecido nesta lei aplicar-se-á multa de 100

(cem) a 2.000.000 (dois milhões) de Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -

Ufemgs -, sem prejuízo das sanções previstas pela 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, 10 de março de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: A medida proposta por meio deste projeto de lei visa a assegurar aos

cidadãos o livre acesso à informação, especialmente relacionada com a recusa de

crédito ou a recusa de títulos de crédito, tais como notas promissórias e cheques.

Está de pleno acordo com o disposto na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que consagra o

Código de Defesa do Consumidor e que, em seu art. 43, estabelece que “o

consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados

sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes”.

Embora a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo

deva ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele, e

informações negativas superiores a cinco anos não devam constar nela, infelizmente

não é o que se verifica atualmente. Inúmeras vezes, os consumidores são incluídos

de forma indevida nos cadastros restritivos, passam por constrangimento e nem

sequer têm como se defender desse abuso, pois, na maioria das vezes, a empresa

que lhe nega o crédito se recusa a atestar a inclusão ou o motivo manifesto de

negativa, deixando sem provas a parte prejudicada na relação de consumo.

Destarte, se houver a obrigatoriedade da emissão de documento, conforme se
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propõe aqui, o consumidor terá resguardado o direito a defender-se mediante ação

judicial correspondente e oportuna, quando for o caso, garantido o seu direito de

postular contra empresas que porventura lhe tenham causado danos morais ou

materiais.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.120/2007, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.339/2010

Declara de utilidade pública a Associação Independente Esporte Clube, com sede

no Município de Florestal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Clube, com sede no Município de Florestal.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Inácio Franco

Justificação: O Independente Esporte Clube é uma associação que tem seus

objetivos voltados para o esporte amador. Além disso, atua com trabalho voluntário,

difundindo as atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, divulgando e

incentivando a prática de esportes como meio de combate à delinquência, à violência

e ao uso de drogas.

Não resta dúvida da importância de uma Associação que tem entre os seus

principais objetivos a preocupação com o desenvolvimento social e com o futuro dos

jovens.

- 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 4.340/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Florestal, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Florestal, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Florestal é uma

entidade sem fins lucrativos que tem como principais objetivos a orientação dos

direitos e deveres dos seus associados, a promoção de pesquisas e estudos técnicos

sobre atividades econômicas e sociais e o incentivo às relações de caráter social. Na

consecução dos seus objetivos, a Associação impulsiona a economia do Estado,

gerando o bem estar dos seus associados e de toda a comunidade que se beneficia

com os seus atos.

Além disso, os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública, que estão enunciados no art. 1º da Lei

nº 12.972, de 1998, estão atendidos, 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. 58 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. 56 dispõe que, no caso de dissolução, os bens remanescentes

serão destinados a instituição congênere, legalmente constituída, com as mesmas

finalidades.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.341/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Matinha, com sede no Município de Lagoa Grande.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores
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Rurais da Fazenda Matinha, com sede no Município de Lagoa Grande.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Hely Tarqüínio

Justificação: Constituída em 30/1/98 a Associação de Pequenos Produtores Rurais

da Fazenda Matinha, é uma entidade civil sem fins lucrativos .

Entre as suas finalidades, enumeradas no art. 2º do estatuto, estão o combate à

fome, através da distribuição de alimentos, o incentivo ao plantio de árvores frutíferas

e hortas comunitárias, além da distribuição de sementes.

Seus Diretores são pessoas idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas

funções, como dispõe o art. 27 do estatuto.

- 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 4.342/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Malhada da Serra - Aproserra -, com sede no Município de Lagoa Grande.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Fazenda Malhada da Serra - Aproserra -, com sede no Município de Lagoa

Grande.

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

Sala das Reuniões, 10 de março de 2010.

Hely Tarqüínio

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Malhada

da Serra - Aproserra - é uma entidade civil sem fins lucrativos constituída em

17/4/2001, com a finalidade estatutária de organizar a comunidade em que atua em

busca de melhoria de vida, realizando atividades assistenciais e apoiando o trabalho

dos pequenos produtores rurais.

Seus Diretores e Conselheiros são pessoas idôneas, conforme declaração do

Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Grande, e não são remunerados, como
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dispõe o art. 27 do estatuto da entidade.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.576/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Lontra pelo aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 5.577/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Icaraí de Minas pelo aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 5.578/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Jaíba pelo aniversário de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.579/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Wenceslau Braz pelo transcurso de

seu centenário.

Nº 5.580/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Centro Educacional Alegria de Viver pelo transcurso do

10º aniversário de sua fundação.

Nº 5.581/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Colégio Batista Mineiro pelo transcurso do 92º

aniversário de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 5.582/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antônio Lima Bandeira por sua nomeação para o cargo de

Presidente da Emater-MG. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.583/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Regina Rodrigues Costa Belgo por sua posse como 1ª-

Vice-Presidente da Associação Mineira do Ministério Público.

Nº 5.584/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Érica de Fátima Matozinho Ribeiro Lisboa por sua
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posse como 2ª-Vice-Presidente da Associação Mineira do Ministério Público.

Nº 5.585/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Silvério Perdigão de Oliveira por sua posse como

3º-Vice-Presidente da Associação Mineira do Ministério Público.

Nº 5.586/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Gilberto Osório Resende por sua posse como 4º-Vice-

Presidente da Associação Mineira do Ministério Público.

Nº 5.587/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Selma Maria Ribeiro Araújo por sua posse como 1ª-

Diretora Administrativa da Associação Mineira do Ministério Público.

Nº 5.588/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Shirley Fenzi Bertão por sua posse como 2ª-Diretora

Administrativa da Associação Mineira do Ministério Público.

Nº 5.589/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. João Medeiros Silva Neto por sua posse como 1º-Diretor

Financeiro da Associação Mineira do Ministério Público.

Nº 5.590/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Marcelo de Oliveira Milagres por sua posse como 2º-

Diretor Financeiro da Associação Mineira do Ministério Público.

Nº 5.591/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz por sua posse como

Presidente da Associação Mineira do Ministério Público.

Nº 5.592/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações como o Juiz Fernando Galvão da Rocha por sua posse como

Corregedor do Tribunal de Justiça Militar.

Nº 5.593/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Juiz Cel. PM Sócrates Edgar dos Anjos por sua posse como

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Militar.

Nº 5.594/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Juiz Jadir Silva por sua posse como Presidente do Tribunal

de Justiça Militar. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
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Nº 5.595/2010, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito Municipal de Miradouro,

Maximiano Gomes Martins, ocorrido em 7/3/2010, em Fervedouro. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 5.596/2010, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola Conselheiro Afonso Pena, no Município de Betim,

pelo seu centenário de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.597/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cel. PM Alexandre Lucas Alves por sua posse como

Comandante da 14ª Região da Polícia Militar em Curvelo. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.598/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Cristã Esperança do Futuro pela comemoração

de seu quarto aniversário de constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.599/2010, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Grupo Folclórico Aruanda pelo transcurso dos 50 anos de

sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.600/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Câmara dos Deputados pedido de providências para a inclusão na

pauta de votações da Casa Legislativa em Brasília do Projeto de Lei nº 5.476/2001,

que estabelece o fim da cobrança básica de assinatura para telefones, possibilitando

que a proposta seja aprovada em caráter de urgência.

Nº 5.601/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Câmara dos Deputados pedido de providências para sejam incluídas

na pauta de discussões da comissão especial que analisa o Projeto de Lei nº

5.476/2001 as altas tarifas cobradas pelos serviços de telefonia e internet no Brasil. (-

Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 5.602/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Domingos Inácio Salgado por sua eleição para

Presidente do Sindicato Rural de Cássia. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.603/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
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ao Ministério Público Estadual pedido de providências para que sejam verificados os

critérios de enquadramento do BH Shopping como imóvel não condominial e o modo

como se dão os cálculos dos fatores de depreciação e de comercialização do

empreendimento. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.604/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério Público Estadual pedido de providências para que recomende à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a não concessão da Licença de Operação

para as obras de expansão do BH Shopping enquanto não for definido seu

licenciamento pelo Estado.

Nº 5.605/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que fiscalize o

empreendimento do BH Shopping no que se refere à disposição irregular de anúncios

publicitários, tendo em vista denúncias apresentadas por associações de moradores

da região na audiência pública de 9/3/2020 dessa Comissão.

Nº 5.606/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - pedido de providências para

que avoque a si o processo de licenciamento da expansão do BH Shopping, tendo

em vista o impacto regional causado pelo empreendimento em mais de um Município.

Nº 5.607/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita sejam

encaminhados ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e à Delegada da Polícia

Civil de Guanhães cópia dos documentos que menciona e pedido de providências

para agilizar e concluir o Inquérito Policial nº 0002730-34-2010, tendo em vista que a

vítima está temendo por sua vida.

Nº 5.608/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para que as denúncias

de tortura no presídio de Coronel Fabriciano sejam objeto de inquérito único, que

reúna as provas e os exames de corpo de delito dos presos.

Nº 5.609/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Defensor Público-Geral do Estado pedido de providências para que

se realize no presídio de Coronel Fabriciano mutirão para atendimento jurídico aos

detentos.
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Nº 5.610/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social relatório da visita ao presídio de Coronel

Fabriciano realizada no dia 22/2/2010, bem como pedido de providências para que:

sejam afastados os Agentes Penitenciários suspeitos de prática de tortura e realizada

rigorosa apuração a fim de verificar se há outros servidores envolvidos; sejam

imediatamente transferidos da unidade os dois acautelados ameaçados de morte, o

detento com deficiência de locomoção ferido por tiro de borracha e o preso que teria

ficado cego devido a torturas no presídio, e que, no caso deste último, sejam

realizados os exames médicos necessários à apuração do fato e tratamento; seja

realizada vistoria técnica quanto às condições de segurança do presídio; sejam

alocados médicos, enfermeiros, psicólogos e advogados para atendimento aos

detentos.

Da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita a disponibilização de

transporte regular da Assembleia Legislativa à Cidade Administrativa, de forma a

viabilizar as atividades dos gabinetes parlamentares voltadas ao apoio às prefeituras

municipais e a entidades públicas e privadas.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de Meio Ambiente.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Segurança Pública, de Educação e de Política

Agropecuária e dos Deputados Elmiro Nascimento e Inácio Franco.

Oradores Inscritos

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

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

Deputados, público presente e telespectadores da TV Assembleia, esta é a primeira

oportunidade que tenho de, na tribuna, mencionar o dia 8 de março, Dia Internacional

da Mulher. Neste ano de 2010, completaram-se 100 anos da criação da data em

homenagem à luta das mulheres. Esta Casa, por sua bancada feminina, com as

Deputadas Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão e Ana Maria Resende, na quinta-

feira realizará uma sessão de homenagem à luta das mulheres de Minas.

Nesta semana de reflexão sobre a luta das mulheres, refleti muito sobre os recentes
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acontecimentos que assolaram e muita dor trouxeram à nossa cidade de Contagem,

à nossa região do Bairro Industrial e região do Barreiro, que foi a ação do assassino,

do maníaco que ceifou vidas de mulheres jovens, no alto de sua condição produtiva,

mulheres trabalhadoras, todas elas independentes, que trabalhavam e sustentavam a

família.

Por oportunidade da audiência pública realizada na Comissão de Segurança

Pública, uma audiência foi marcada por muita emoção, mas especialmente serviu

para compreender a grave situação por que as mulheres em Minas passam,

especialmente em função da ausência do poder público, do Estado para prevenir

crimes bárbaros como esse que ceifou a vida de Ana Carolina, de Edna e de tantas

outras.

Na audiência pública, ficou demonstrado também que não se trata apenas do caso

do maníaco do Bairro Industrial. Somente nos últimos dois anos, a lista de

desaparecidos em Minas Gerais registrou 47 mulheres, e os crimes não foram

elucidados. Por conseguinte, seus responsáveis, os assassinos, ainda estão soltos,

livres pela sociedade afora, praticando outros crimes, quem sabe. A Ana Carolina foi

assassinada em março do ano passado, e a Edna, 10 meses depois. O assassino

ficou solto nesse período todo. Durante a audiência pública, pudemos compreender

que não houve uma falha do servidor público, da Polícia Civil. O problema não é a

Polícia Civil, o Delegado, o Detetive que não trabalhou direito; o problema é que o

Estado de Minas Gerais hoje não tem a devida estrutura e capacidade para enfrentar

crimes como esse. Deputado Weliton Prado, segundo levantamentos da Organização

Internacional do Trabalho, deveria haver 15 mil policiais civis no Estado, mas há

apenas 6.800. Minas deveria ter uma estrutura para coletar o banco de impressões

digitais, cujo valor é de R$20.000.000,00, mas apenas recentemente foi adquirido um

aparelho. Seria importante identificar os cadáveres que chegam ao IML como

indigentes, de forma a evitar o que ocorreu com a Natália, que foi enterrada como

indigente após 32 dias nesse local. Foi enterrada dessa forma, mesmo sabendo-se

que havia mulheres desaparecidas na região metropolitana.

Portanto, existe uma ausência, uma debilidade do Estado em relação às vítimas.

Percebemos que o poder público foi omisso ao não oferecer condições de trabalho
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para a polícia, ao exigir que um policial civil ficasse tomando conta de preso, quando,

na realidade, sua função precípua é investigar, fazer inquérito, apurar os fatos e

levantar provas para que assassinos como o maníaco do Bairro Industrial não

cometam suas barbaridades.

Estou dizendo isso porque acompanhei atentamente o que aconteceu, mesmo

depois de comprovada a omissão do Estado, e esperei que o governo tomasse

alguma atitude em relação à família das mulheres, a seus filhos. A Ana Carolina

deixou uma criança de pouco menos de 4 anos, que estava em seu colo no momento

do crime. Todas as vítimas eram trabalhadoras, arrimo de família. Chegou o dia 8 de

março, Dia Internacional das Mulheres, e não vi nenhuma providência ser tomada por

parte do governo do Estado, nenhuma sinalização às famílias, aos filhos dessas

mulheres. Nós sabemos que, quando o assassino vai para a cadeia, sua família tem

direito ao auxílio-reclusão.

Aliás, direito esse que acredito perfeitamente possível e pertinente e que defendo

dentro de uma perspectiva dos direitos humanos. No entanto, como fica a família

dessas mulheres assassinadas, que perderam a vida no auge da sua produtividade?

Todas tinham menos de 40 anos. Uma era contadora, outra comerciante. Mulheres

bem-sucedidas e que perderam a vida tão novas e deixaram filhos de 3, 4 anos.

Pergunto: O que será feito desses filhos e das famílias dessas vítimas?

Esperava que o governo do Estado fosse tomar a mesma atitude que tomou em

relação aos presos que foram queimados vivos nas penitenciárias mineiras. No ano

passado, acertadamente, ele enviou a esta Casa um projeto de lei propondo a

indenização das famílias desses presos, ou seja, o pagamento de indenização e

pensão para os filhos dos presos que morreram vivos nas cadeias de Minas Gerais,

de Ponte Nova e Rio Piracicaba, em 2007. Fiquei pensando: será que o governo do

Estado não tomará a mesma atitude em relação a essas mulheres assassinadas de

forma covarde, aliás oriunda da omissão do Estado? O governo do Estado não tomou

providência.

Assim, no dia 8 de março tive a iniciativa de protocolar nesta Casa um projeto de lei

de minha autoria que autoriza o Estado a pagar pensão indenizatória às famílias das

vítimas de fatalidade em crimes de violência sexual e doméstica nos casos em que
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for comprovada falha na prestação do serviço de segurança pública do Estado. Quer

dizer, é o caso específico do Bairro Industrial, ou seja, da região industrial, das

mulheres vítimas de violência sexual que morreram e deixaram famílias, filhos

menores para serem criados. Quem os criará? Quem cuidará desses meninos daqui

para frente?

Portanto, estou propondo um projeto para que o Estado indenize a família dessas

vítimas. No entanto, os nobres colegas Deputados e Deputadas e os mais entendidos

de legística, que é a ciência da arte de fazer leis, me questionarão. Não tenho

competência para propor um projeto desse porque pressupõe gastos do Estado.

Creio que, se o governo do Estado tiver sensibilidade, deverá mandar uma

mensagem a esta Casa a fim de referendar um projeto como esse, ou seja, um

projeto que prevê o pagamento de indenização e pensão aos filhos menores das

mulheres assassinadas por omissão do Estado. Esse é o objetivo do projeto. Estou

conclamando as famílias dessas mulheres assassinadas, todos os movimentos de

mulheres e de direitos humanos e toda a sociedade mineira a levantar a sua voz e

sensibilizar o governo do Estado para referendar esse projeto, que prevê o

pagamento de pensão alimentícia aos filhos menores das mulheres assassinadas

pelo maníaco do Bairro Industrial. E também das outras que foram vítimas de crimes

como esse, que não teriam ocorrido se o Estado tivesse dado a devida atenção à

segurança pública, equipado e dado condições de trabalho aos Delegados e

Detetives da Polícia Civil; se o Estado não pagasse um dos piores salários para

Delegado de Polícia neste país - aliás, 17º lugar no “ranking” nacional de salários de

Delegados de Polícia.

Então, o objetivo desse projeto de minha autoria é o pagamento de indenização às

famílias das mulheres assassinadas. Ele só poderá ir para frente se o Governador do

Estado enviar uma mensagem a esta Casa referendando-o.

É muito importante que as mulheres se mobilizem em prol desse projeto. O filho do

bandido receberá o auxílio de reclusão, mas quem cuidará dos filhos dessas

mulheres assassinadas, quem cuidará da família dessas mulheres que perderam a

vida tão cedo, tão na flor da idade?

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Serei breve, Deputado Carlin Moura.
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Apenas gostaria de concordar com V. Exa. em gênero, número e grau. Se nessas

investigações houve vários problemas, não tenho dúvida nenhuma de que a

responsabilidade é do governo do Estado. O Presidente do Sindicato dos Servidores

da Polícia Federal nos disse que o equipamento para identificação automática de

digital estava na caixa há anos, na sede da Polícia Federal, em Brasília. Esse

equipamento foi concedido de graça ao Estado. De todos os Estados da Federação,

apenas Minas Gerais não assinou o convênio. Se o tivesse feito, teria recebido o

equipamento, e o maníaco estaria preso desde a sua primeira vítima, já que ele havia

sido detido anteriormente; ele não teria matado as outras mulheres. Houve

negligência, a responsabilidade é do Estado. Depois das denúncias, o Secretário

correu para Brasília. Hoje ele está lá assinando o documento a fim de receber o

equipamento. E a Comissão de Segurança Pública, infelizmente, com todo o respeito

ao Deputado João Leite, Presidente, (- expressão expungida por determinação do Sr.

Presidente) que apresentamos, porque poderia tê-lo aprovado há muito tempo.

Queremos as explicações sobre por que o governo não assinou o convênio antes

para receber esse equipamento. Isso teria permitido que muitos marginais e até o

maníaco fossem colocados atrás das grades; ele não teria matado várias mulheres.

Parabéns pelo projeto, Deputado Carlin Moura. Tenha certeza de que V. Exa. conta

com o apoio do nosso Bloco. Esperamos contar também com o apoio dos outros

Deputados a fim de sensibilizar o governo a aprovar o projeto de V. Exa.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Isso é mais uma

prova da omissão do Estado.

Nesse 8 de março, a forma de homenagear as mulheres é por meio de uma atitude

concreta e propositiva: o projeto para indenização aos filhos menores das mulheres

assassinadas. Quem nos ouve e nos assiste neste momento ajude-nos. É uma luta

pela cidadania das mulheres, pela justiça. Os filhos do bandido recebem auxílio-

reclusão, e, portanto, é direito dos filhos das vítimas receberem a indenização

proposta em nosso projeto de lei. Faremos um amplo movimento para convencer o

Governador do Estado a mandar a esta Casa uma mensagem referendando esse

projeto, que é de minha autoria.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Para dar continuidade ao assunto relativo à omissão

do governo do Estado em relação à segurança pública, conversei com alguns

Delegados de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, e eles não acreditaram. Esse

equipamento para identificar de forma automática, em minutos, a digital de criminosos

é uma antiga reivindicação da Polícia Civil. O governo federal está implementando

esse sistema desde 2004, há mais de seis anos. O único Estado da Federação

brasileira que não havia recebido esse equipamento, que foi comprado pelo Ministério

da Justiça e doado pela Polícia Federal aos Estados, o único Estado que não aceitou

a doação foi Minas Gerais. O processo para conferir uma digital aqui é manual,

demora semanas, quando conseguem identificar. Com esse equipamento, a Polícia

Civil pode identificar a digital do criminoso automaticamente, em minutos, por meio

desse grupo de digitais - são milhões de digitais. Então, o maníaco, o “serial killer”

poderia ter sido preso, e várias das suas vítimas poderiam estar vivas, cuidando de

suas famílias. É um verdadeiro absurdo, um desrespeito.

Com todo o respeito que tenho pelos órgãos de comunicação, gostaria de

parabenizar, de forma muito especial, a Rádio Itatiaia, que foi isenta ao mostrar essa

realidade. Hoje ela até apresentou uma matéria com o Secretário, que admitiu que

aqui em Minas o banco de dados de criminosos é manual. Parabenizo também o

jornal “O tempo”, que fez essa matéria de denúncia no início do ano; parabenizo o

Sindipol, o Denílson Martins e o Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia

Federal, que nos passou essa denúncia. Apresentamos o requerimento em

Uberlândia solicitando esclarecimento do governo do Estado a respeito dos motivos

por que não havia assinado o convênio e recebido o equipamento. Infelizmente, os

outros requerimentos apresentados no dia foram aprovados, mas o meu, que foi o

primeiro a ser apresentado, encontra-se na Comissão de Segurança Pública e não é

analisado, está engavetado. Não é dessa maneira que a Comissão de Segurança

Pública ajuda a combater a criminalidade.

Portanto, fica aqui uma séria e dura crítica à Comissão de Segurança Pública e, de

forma específica (- expressão expungida por determinação do Sr. Presidente), ao

Deputado João Leite, pois já deveria ter aprovado o requerimento e já poderíamos
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estar, em 30 dias, com a resposta do governo do Estado. Por que o Estado não

aceitou assinar esse convênio? Muitas mulheres poderiam estar vivas, criando seus

filhos, junto com suas famílias. Isso não está acontecendo. Deixo uma crítica

duríssima ao governo do Estado e ao posicionamento da Comissão de Segurança

Pública. Vários outros requerimentos apresentados anteriormente e posteriormente

foram aprovados, mas o nosso requerimento ainda não saiu da Comissão. É uma

prerrogativa nossa, como parlamentar, pedir esclarecimento por parte do governo do

Estado. Por que não aceitou receber o equipamento que identifica as digitais de

forma automatizada? Esse “serial killer” já poderia estar atrás das grades ao ser

identificado quando da primeira vítima, pois já tinha sido preso anteriormente. Mas em

Minas Gerais nosso sistema é manual e não conseguiram identificá-lo. O

equipamento é gratuito, não seria cobrado nada, mas está numa caixa na sede da

Polícia Federal.

Estão aqui as nossas denúncias: (- Lê:) “Deputado Weliton Prado pressiona o

governo de Minas a assinar convênio para operar sistema de identificação de digitais

de criminosos”. Depois da pressão, o governo assinou e vai receber o equipamento.

O último Estado da Federação, pois os outros Estados já o receberam.

Concordo com o Deputado Carlin Moura. É um absurdo o contingente de policiais

civis que temos no nosso Estado. Temos que aumentar o número de Delegados,

Peritos, Agentes. Aprovamos requerimento solicitando a convocação de todos os

excedentes em caráter imediato.

A respeito do IML de Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia falou que

não se responsabilizará mais por ele. A Polícia Civil ficará sem o IML em uma cidade

em que, a cada dois dias, há uma morte violenta. Nesta semana, a dona de uma

“pizzaria” foi assassinada brutalmente dentro de casa. Há uma série de crimes

violentíssimos; o Governador prometeu, e palavra é dívida. Ele esteve no Triângulo

Mineiro, em Uberlândia, com o Prefeito Odelmo Leão, e prometeu que Uberlândia

seria referência na área de segurança pública, não só para Minas como para o Brasil.

Mas não é o que vem acontecendo, pois vem aumentando a criminalidade e a

violência de forma assustadora. Prometeram abrir uma base comunitária em cada

bairro, mas fecharam os postos de polícia em grande parte dos bairros da cidade.
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Essa não é uma realidade só de Uberlândia, mas de todo o Estado. Temos uma

das melhores polícias, sim. Temos que elogiar nossa corporação, a Polícia Militar, o

Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, mas eles não têm as condições necessárias

para combater a criminalidade. Na outra ponta, não são investidos recursos na área

social e de educação como o governo do Estado deveria fazer. Não se faz o trabalho

de prevenção nem de repressão como deveria ser feito. Nossos policiais fazem das

tripas coração para cumprir bem a sua função, recebendo uma das remunerações

mais baixas da Federação. O governo prometeu que, no final de 2010, a polícia do

nosso Estado estaria entre as mais bem remuneradas do País. Essa promessa não

foi cumprida, e o governo quebra a paridade. Quebrando a paridade, prêmio por

produtividade deve ser garantido também para os pensionistas e policiais da reserva

e não somente para os da ativa. Os que estão na ativa devem ter salário digno. O

auxílio-periculosidade não sai do papel, embora esteja na Constituição do Estado. Se

a profissão de policial não for de risco, nenhuma outra será. Mas o governo não

cumpre o que está no papel.

O Deputado Sargento Rodrigues é testemunha de que não se aprova o Fundo

Estadual de Segurança Pública. Os recursos arrecadados na área da segurança

pública devem ser investidos na segurança pública, mas, infelizmente, são hoje

desviados para o caixa único do Estado. Essa é a triste realidade: é uma vergonha a

situação da segurança pública, uma das maiores preocupações da população em

nosso Estado. O “serial killer”, por exemplo, poderia ter sido preso após ter feito sua

primeira vítima, se já tivéssemos a identificação de digital automatizada. Mas isso não

aconteceu porque o governo não quis pegar o equipamento que estava no caixote na

sede da Polícia Federal; além disso, o número de policiais de que dispomos está,

infelizmente, muito longe da real necessidade que temos.

Na outra mão, devemos continuar com a pressão pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição no 300, por um salário digno para os policiais militares e civis

e para os bombeiros. O projeto foi aprovado em 1o turno na Câmara dos Deputados;

agora é fazer pressão para colocá-lo para votação em 2o turno. É muito importante

continuarmos com toda a mobilização das forças de segurança, dos policiais de todo

o Brasil, pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição no 300. Aproveito
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para parabenizar o Deputado Federal Elismar Prado, um dos responsáveis pelo

convencimento da base do governo a colocar em pauta a votação do projeto em 1o

turno. Foi preciso vencer muitos entraves e dificuldades para isso, mas sabemos que

a luta não para por aí; precisamos continuar com a pressão e a mobilização de todos

para conseguirmos aprovar a Proposta de Emenda à Constituição no 300, que agora

incluiu também policiais civis e bombeiros, além dos policiais militares.

Como estamos falando em servidores públicos, o governo teria de colocar a mão na

consciência e olhar principalmente para os servidores da educação, que em Minas

não têm reconhecido pelo governo sequer o piso nacional, sendo que ele não iria

gastar nada para isso, já que a complementação é feita pela União. É um verdadeiro

desrespeito também com os servidores da educação. Paulo Freire já dizia: se,

sozinha, a educação não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade

muda. Então, é preciso aumentar o efetivo da polícia e investir, sim, na repressão,

mas é apenas com a educação que vamos conseguir fazer as transformações tão

necessárias em nossa sociedade.

Gostaria de aproveitar para comemorar uma vitória que alcançamos depois de

muita luta. Apresentamos nesta Casa o Projeto de Lei no 406/2009, já antigo, que

proíbe a cobrança da assinatura mensal da telefonia em Minas Gerais. Projeto

semelhante já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O

projeto que apresentamos já tramitava na Câmara dos Deputados desde 2001, há

quase 10 anos. Fizemos pressão junto ao Deputado Michel Temer, Presidente da

Câmara dos Deputados, e conseguimos a grande vitória de sensibilizá-lo para criar

uma comissão especial para analisar o projeto, que visa acabar com a cobrança da

assinatura mensal pela telefonia em todo o País. Esse projeto estava na gaveta há

quase 10 anos. Os partidos indicaram os parlamentares para compor a comissão que

vai analisar esse projeto, que é muito importante, pois trata-se de uma cobrança

totalmente ilegal e inconstitucional, criada à época da privatização, em 2007, para se

fazer a expansão das redes das linhas telefônicas. Ora, se as redes estão todas

prontas e ainda temos 13 milhões de linhas ociosas - já que as pessoas estão

deixando de lado o telefone fixo e adquirindo o telefone pré-pago -, qual o motivo de

se continuar com essa cobrança? O cidadão já pagou, já se fez a expansão das
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redes, e ainda continuam cobrando quase R$50,00 todo mês? É totalmente ilegal e

inconstitucional essa cobrança, e depois de muitos anos conseguimos que o

Presidente da Câmara dos Deputados formasse uma comissão especial para fazer a

análise do projeto. Foi uma grande vitória, mas agora nossa briga é para colocar o

projeto em pauta.

Como falamos, água mole em pedra dura tanto bate até que fura; sem pressão, as

coisas não andam, infelizmente. Então, a pressão tem de continuar. Da mesma

forma, os policiais militares e civis e os bombeiros devem continuar pressionando

para colocar a Proposta de Emenda à Constituição no 300 em pauta para votação em

2o turno.

A pressão deve continuar. A campanha continuará muito forte, não apenas pelo fim

da assinatura mensal da telefonia como também contra as tarifas abusivas praticadas

pelas empresas. As companhias de telefonia e de internet do Brasil cobram uma das

tarifas mais caras do mundo. É verdadeiro absurdo o valor cobrado. Para se ter ideia,

a internet com velocidade de apenas 1MB chega a custar mais de R$100,00 no

Brasil. No Japão, por exemplo, 61MB, não somente 1MB, custam R$0,50; na França,

18MB são R$3,00. O valor cobrado pela telefonia no nosso país custa mais que

2.150% do valor cobrado na Índia. Falar ao celular no Brasil é 800 vezes mais caro

que na China, 400% mais caro que no México, 350% mais caro que nos Estados

Unidos, 73% mais caro que na Inglaterra e 15% mais caro que na Espanha. É

verdadeiro absurdo o valor cobrado pelas empresas de telefonia e de internet no

nosso país. A campanha realmente continuará com muita força, da mesma maneira

como fizemos nas campanhas para acabar com as taxas de incêndio, com as taxas

para chamar a polícia e fazer boletim de ocorrência e com as tarifas de energia mais

caras do Brasil, que são as da Cemig. Em 2008, conseguimos redução de 17%. No

ano passado, conseguimos impedir o aumento do valor da tarifa de água cobrada

pela Copasa. Foi o primeiro ano em que não houve aumento na conta de água da

Copasa. Neste ano, conseguimos impedir o aumento de 11%; o aumento ficou em

torno de 3%. Entramos com ação na Justiça e no Ministério Público para conseguir

isso.

Temos de continuar mobilizando-nos e acreditando. Conclamamos todas as
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entidades, as associações, os Vereadores e a Igreja a participar dessa campanha

contra as tarifas abusivas praticadas pelas empresas de telefonia e de internet, que

têm uma das tarifas mais caras do mundo e o serviço de péssima qualidade. Um

terço das reclamações dos Procons do País são relativas a essas empresas. Temos

todas as possibilidades de lutar para melhorar a qualidade desse serviço. O governo

deve criar empresa estatal a fim de oferecer tarifa justa e de boa qualidade à

população brasileira e mineira. O povo não aguenta pagar tantas tarifas e tantos

tributos. No nosso país, o IPVA, a energia, a água, enfim, tudo é mais caro, e o

salário dos servidores é deste tamanhinho.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, pelo art. 164 do

Regimento Interno, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - A princípio, solicito que sejam retirados os termos “nome

aos bois”. Não sou boi, mas parlamentar votado pela população de Minas Gerais,

escolhido para representá-la nesta Casa. Sou Presidente de comissão desta Casa, e

é rito comum de Presidentes de comissão receber requerimentos, analisá-los e votá-

los posteriormente. Esse é trabalho do cargo, da Presidência de comissão da

Assembleia Legislativa. Não há, por parte da Presidência da Comissão de Segurança

Pública, reparo algum a qualquer requerimento recebido. Como Presidente de

comissão, assim como todos os outros, é meu direito analisar requerimentos.

Lamento que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia seja lembrada por um

colega dessa maneira, pois temos feito grande esforço. Temos trabalhado muito,

percorrido todo o Estado acompanhando a situação da segurança em Minas Gerais,

realizado exaustivas reuniões de cinco horas ouvindo a população e visitando os

cidadãos mineiros.

Agradeço a V. Exa. e solicito que a referência a este Deputado seja retirada das

notas taquigráficas. Agradeço também a V. Exa. seu espírito democrático ao

conceder-me a palavra para fazer esse reparo em nome da Comissão de Segurança

Pública. Agradeço ao Deputado André Quintão, próximo orador, que nos cedeu esse

tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência determina que seja feita
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a expunção solicitada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje a

Comissão de Educação aprovou parecer sobre as emendas apresentadas a um dos

mais importantes projetos em tramitação nesta Casa, o Projeto de Lei nº 2.215, que

trata do Plano Decenal da Educação - PDE - para o Estado. Esta Casa está prestes a

votar, em caráter terminativo, um projeto que definirá as metas para a educação

pública para os próximos 10 anos em Minas Gerais.

Queria fazer um comentário elogioso, principalmente à ex-Deputada Elisa Costa, do

PT, e ao nosso companheiro Deputado Carlin Moura, do PCdoB, que, há alguns

anos, propuseram a realização de audiências por todo o Estado com o objetivo de

colher subsídios para esse importante projeto, sugestão plenamente atendida pelos

dirigentes da Casa. Hoje, depois de grande esforço de negociação, da qual

participamos juntamente com outros Deputados - Deputado Ruy Muniz, Presidente da

Comissão, Deputada Gláucia Brandão, Deputado Carlin Moura, eu e o Deputado

João Leite -, várias emendas foram incorporadas a esse projeto por meio de parecer.

Não falarei sobre todas as emendas por causa do tempo, mas, de início, falo que a

qualidade da educação passa, indiscutivelmente, pela qualidade e valorização dos

seus trabalhadores. A adoção do piso nacional do magistério em Minas Gerais é uma

questão estratégica para consolidar a nossa educação pública e gratuita. Portanto,

valorizar e remunerar bem os trabalhadores em educação - educadores, professores,

Diretores, auxiliares, orientadores, pedagogos, todos os que contribuem para a

educação - é muito importante.

Mas a educação como política pública não se encerra apenas na questão

estritamente pedagógica. Ela interage com outras políticas públicas e depende de

assegurar determinadas garantias aos alunos e às suas famílias para que tenham um

perfeito, adequado e progressivo processo pedagógico próprio. Por exemplo, uma

criança mal-alimentada, desnutrida, com déficit nutricional, terá dificuldade de

acompanhar o ritmo próprio de um estudante que tenha esse direito plenamente

assegurado.

Hoje há um grande esforço para que se melhore a qualidade nutricional da
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alimentação escolar. Esta Casa, atendendo a requerimento deste Deputado e do

Deputado João Leite, realizou um dos maiores ciclos de debate das últimas

legislaturas sobre alimentação escolar. Várias entidades participaram, e foram

apresentadas várias propostas. Hoje, Deputado Carlin Moura, estamos felizes, pois

conseguimos incluir nesse parecer a incorporação de pelo menos três emendas muito

importantes. A primeira prevê que o Estado tenha em seus quadros nutricionistas

habilitados para coordenar as ações dos programas de alimentação escolar. Minas

Gerais, com quase 4 mil estabelecimentos de ensino, conta com apenas uma

nutricionista. Pasmem, senhores, há apenas uma nutricionista para gerir o programa

de alimentação escolar de 3.900 estabelecimentos.

Essa emenda procura colocar quadros técnicos para orientar a melhor alimentação

a ser adquirida, no caso da rede estadual, pelas respectivas escolas. Além disso, as

emendas aprovadas hoje preveem que o Estado implemente programas de

capacitação continuada de recursos humanos envolvidos na execução de programas

de alimentação escolar. As conhecidas cantineiras, auxiliares, merendeiras, aqueles

profissionais que trabalham e operam na alimentação escolar no dia a dia merecem

ser respeitados, valorizados e capacitados para a obtenção de um bom resultado na

alimentação escolar.

A emenda aprovada também prevê a efetivação de programas de educação

alimentar e nutricional nas escolas de educação básica. Não adianta o aluno ter uma

alimentação adequada em uma parte do dia se, em casa, ele e sua família

reproduzem hábitos alimentares não saudáveis. Então, a incorporação dessas

emendas foi muito importante. Além delas, duas outras emendas, também muito

importantes, foram incorporadas. Elas preveem no Plano Decenal de Educação -

PDE - o acompanhamento social nas escolas de ensino médio e fundamental. Muitas

vezes uma criança está com rendimento insuficiente, com dificuldades de

aprendizagem, de seguir o ritmo médio dos alunos porque enfrenta situações de

vunerabilidade social, como a violência intrafamiliar, o abuso sexual, o trabalho

infantil, o uso de drogas pelo jovem ou, às vezes, por seus familiares, e a ausência de

renda, que deixa mazelas na alimentação, no espaço de habitação e de concentração

para os estudos. Muitas vezes, a escola, em vez de acolher essa criança com sua
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diferença, decorrente da nossa desigualdade social, por mecanismos arraigados e de

não acompanhamento, processa mais uma exclusão para essa criança, que, via de

regra, percorre o caminho da repetência e da evasão escolar. A evasão escolar, hoje,

atinge quase 20% no ensino médio.

Então, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, ao prever, no nosso Plano Decenal,

ações de acompanhamento social, estaremos efetivando a Lei nº 16.683/2007, de

minha autoria, que instituiu ações de acompanhamento social na rede de educação

estadual em regiões de maior vulnerabilidade social. Além disso, no caso dessas

ações, estaremos fortalecendo, principalmente, a contratação de psicólogos e

assistentes sociais, ou para atuarem diretamente nas escolas, ou para fortalecerem

os Centros de Referência da Assistência Social já existentes, a fim de fazerem um

trabalho integrado com as escolas, ampliando os benefícios sociais, acompanhando

as famílias, combatendo a evasão e acompanhando os programas de transferência

de renda, que têm como uma das principais condicionalidades a permanência do

aluno na escola.

Outra emenda muito importante que foi incorporada diz respeito aos povos

indígenas. Sabemos da importância da educação indígena para a valorização e

reprodução dos valores intrínsecos à vida e história das etnias em nosso Estado.

Porém qualquer educação indígena, para, de fato, ser respeitosa com a história e os

valores consagrados por essas comunidades, deve ter como pressuposto a

participação delas na formulação do projeto pedagógico - ao serem estipulados os

padrões de atendimento escolar - e também na avaliação sistêmica dessa educação.

Aí, conseguimos também incorporar emenda de nossa autoria que assegura a

participação de lideranças políticas das comunidades indígenas na definição dos

padrões de atendimento e dos projetos educativos e pedagógicos e na formação de

critérios de avaliação para a educação indígena. Essa grande conquista resultou da

mobilização dos próprios povos indígenas no Estado.

Uma outra emenda também foi incorporada pela Comissão de Educação. Ela visa

fortalecer uma das leis federais mais importantes editadas nos últimos anos: a Lei

Federal nº 11.947, de 2009, que prevê que no mínimo 30% dos recursos destinados à

alimentação escolar sejam utilizados na aquisição de gêneros alimentícios oriundos
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da produção agrofamiliar. Essa lei é muito importante e merece uma força-tarefa para

ser executada. Em primeiro lugar, todos sabemos que os produtos da agricultura

familiar, com sua especificidade regional, podem contribuir muito mais para a

qualidade alimentar e nutricional da alimentação escolar. Minas Gerais, um Estado de

tantas regiões e vocações, em todos os campos, inclusive na produção agrofamiliar,

pode ofertar uma diversidade alimentar fundamental para a nutrição de nossas

crianças e jovens da rede escolar. E, além da qualidade nutricional, paralelamente

estaremos também fortalecendo um elo estratégico da economia mineira e brasileira:

a agricultura familiar.

Hoje não temos mais, como tivemos em anos anteriores, dificuldades para o

crédito. O Pronaf é realidade na vida do agricultor familiar. Não adianta estimular a

produção se não houver a garantia de comercialização em escala que compense o

investimento do agricultor familiar. Então, nesse sentido, o projeto de lei e o parecer

aprovados hoje, na Comissão de Educação, também acolhem emenda de nossa

autoria.

Portanto, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, integrantes da Comissão de Educação,

Rui, assessoria desta Casa, particularmente da referida Comissão, de público

agradeço todo o empenho que houve. É vitória não de um, de dois ou de meia dúzia

de Deputados, mas da ampla mobilização do ciclo de debates da alimentação

escolar, do ciclo de debates e do fórum técnico do Plano Decenal e de tantas outras

conferências da criança, da segurança alimentar e da assistência social. Que em

breve o Plenário desta Casa possa referendar também essas conquistas. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente Deputado José Henrique,

companheiras Deputadas, companheiros Deputados, há alguns dias tenho evitado

atender ao apelo feito pela sociedade da minha cidade, Teófilo Otôni, em relação ao

episódio futebolístico do jogo entre Atlético Mineiro e América de Teófilo Otôni. O que

ocorreu nessa cidade foi chuva muito forte. O campo alagou. Realmente parecia que

se estava jogando polo aquático em vez de futebol. O América de Teófilo Otôni abriu
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o placar, começou a ganhar o jogo. O Atlético empatou, perdeu um jogador que foi

expulso, perdeu outro que está machucado. Lamentavelmente, talvez quem me ouvir

agora ou na reexibição deste programa - que a Assembleia sempre faz - não perceba

a oportunidade do que falo. Hoje Atlético Mineiro e América de Teófilo Otôni jogam

mais 25 minutos, a partir das 19 horas.

Minha intervenção aqui não tem nada a ver com o jogo, mas sim com o Sr. Kalil,

Presidente do Atlético Mineiro, que, nas emissoras de rádio, de televisão e nos

jornais, desmoralizou nossa cidade, dizendo que não tem aeroporto, hotel, que lá é

complicado e que o povo é bravo, só porque, há uns 15 anos, alguns torcedores

deram tapas nos jogadores do Atlético. Está, então, rememorando isso. Mas o Sr.

Kalil, primeiramente, não tem envergadura moral para criticar cidade alguma.

Ninguém sabe onde ele nasceu, de onde veio; eu não sei, pelo menos. Segundo, não

se deve fazer esse tipo de crítica a cidade-polo, a maior cidade do Nordeste mineiro,

com excelentes hotéis e restaurantes, com aeroporto onde desce jatinho. Se o senhor

Kalil não quis autorizar a equipe do Atlético a pousar no Aeroporto de Teófilo Otôni, é

porque talvez o Atlético esteja sem dinheiro para fretar avião e queira pegar voo da

Trip, que vai só até Valadares. A equipe atleticana dormiu em Governador Valadares

e lá ficou. Encontrei-me com eles no aeroporto. Naturalmente, chegaram na última

hora, despreparados. Assustaram-se quando viram o estádio com 6 mil torcedores

vestidos de vermelho e branco, e não cabia mais ninguém. Lamentavelmente, fez

jogo ruim. Hoje, às 19 horas, desempataremos o jogo, que está 2 a 2, e resolveremos

a questão.

O Sr. Kalil deve um pedido de desculpas a minha cidade; ele precisa pedir

desculpas a Teófilo Otôni. Digo isso, porque, vocês já imaginaram se o meu América

continuar no campeonato e tivermos de nos enfrentar mais à frente, talvez não

consigamos deter a população que há 15 anos deu uma surra no time do Atlético por

causa de eventos como esse.

É preciso que o Sr. Kalil, ao falar de uma cidade que não conhece, meça bem as

palavras. Ele nunca foi lá, não conhece a cidade. Quem deu o chilique foi o

Luxemburgo, no meio do campo. Ele invadiu o campo e quis bater no juiz. Isso tudo

não quer dizer nada contra os atleticanos, nem contra o Atlético, apenas quer dizer
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que um dirigente de um clube tão importante e querido, como é o Atlético Mineiro,

não pode ser uma pessoa destemperada na hora de abrir a boca para falar.

O objetivo da minha presença aqui, Sr. Presidente, não é apenas esse, mas, sim,

manifestar uma preocupação muito grande com o que está acontecendo no Brasil de

hoje. Os próprios jornais noticiam isso. O jornal “Estado de Minas” traz a manchete:

“Campanha descarada, e Serra nem se mexe”. Os jornais de ontem trouxeram uma

crítica da imprensa de São Paulo, segundo a qual Minas Gerais talvez faça corpo

mole na campanha de José Serra, insinuando que o nosso Governador teria algo a

ver com isso. Eu me lembro, Sr. Presidente, que subi no palanque do Serra, quando

ele foi candidato a Presidente, a pedido do Governador Aécio Neves, exatamente

porque fui parlamentar junto com ele. Lamentavelmente, é preciso que se reconheça

que o homem é antipático, ninguém gosta dele na classe política. Ele não é só

indeciso, é antipático mesmo. Quem conviveu com o Serra no Congresso Nacional,

na época em que ele era Deputado, sabe muito bem que o relacionamento com ele é

muito difícil. Não se deve debitar ao Governador de Minas a frieza do eleitor mineiro

com o Serra. O povo mineiro está chateado, danado de raiva dele, porque o Serra

está fazendo o que fez na campanha passada: titubeante, hesitante e indeciso, de tal

sorte que, no livro de memórias de Fernando Henrique Cardoso, este disse que a

indecisão de José Serra fez com que o partido lançasse Geraldo Alckmin, que

chamávamos de “picolé de chuchu”.

São Paulo precisa começar a entender que não é dono do Brasil. Serra não tem o

direito de criticar Minas Gerais, nem o seu Governador, nem a sua população. No

final de 2007 e princípio de 2008, eu disse que havia uma campanha surda, feita por

debaixo dos panos, orquestrada pela imprensa de São Paulo, com o objetivo de

diminuir o prestígio de Aécio, para evitar que ele fosse candidato à Presidência da

República. Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos nós sabemos da capacidade

de aglutinação do Governador Aécio Neves. Se fosse ele o candidato à Presidência

da República, a situação das pesquisas seria um pouquinho diferente. Nós nos

preocupamos com isso, porque, se o rumo dessa política não mudar e houver uma

campanha plebiscitária entre a Dilma e o Serra, como conseguiremos fazer com que

o povo mineiro vote em José Serra? Nem que o Aécio peça, de joelhos! Então, isso
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vai ser difícil, complicado. Serra espezinha Minas Gerais, ou melhor, atrapalhou a

vida de Minas Gerais ao colocar toda a imprensa de São Paulo contra nosso Estado.

Aliás, lembro-me muito bem daquela crise carcerária inventada por São Paulo. A

imprensa de São Paulo tentou influenciar o povo com o intuito de denegrir a

reputação do governo de Minas Gerais.

Os mineiros vão querer realmente votar em Aécio para Senador. Mas vai ser muito

difícil aceitar o pedido de Aécio para votar em José Serra, porque não é José Serra,

mas essa personalidade estranha e antipática aos meios políticos do Brasil e que

agora insinua, por meio da imprensa, que o Governador de Minas teria restrições ao

seu nome e não faria campanha em seu favor; porém hoje li, num jornal, uma

declaração do Governador Aécio Neves de que iria rasgar a camisa em favor do José

Serra. Então que ele o faça, a fim de manter a sua palavra, o seu companheirismo, a

sua ligação partidária; que ele o faça, mas que também nos deixe o direito de fazer a

nossa análise. Não aceito e não posso aceitar que São Paulo continue fazendo com

Minas Gerais o que tem feito. Não posso aceitar isso. Se o povo mineiro entender

diferente e não quiser acompanhar o candidato oficial do PSDB, que ninguém

estranhe isso, pois há uma raiva, uma mágoa instalada no coração dos mineiros pelo

fato de São Paulo ter impedido a candidatura de Aécio Neves à Presidência da

República. E essa mágoa será difícil de ser tirada.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou antecipando aqui um fato que poderá ocorrer.

Não vejo nenhum de nós com vontade de dizer que teríamos um bom Presidente com

José Serra. Não vejo ninguém, espontaneamente, dizer que gostaria de tê-lo como

Presidente. Mas vejo o contrário, grande parcela da população sonhando, ansiando e

desejando que Aécio seja Presidente. Embora todo dia ele diga na imprensa que não

o é, que não quer ser e que sua posição é irreversível, penso que, para o bem do

Brasil, nada é irreversível. Para o bem de Minas Gerais, nada é irreversível. Se

formos chamados, temos de unir as forças de todos os partidos políticos para que

Minas possa ter uma presença no Palácio do Planalto que não tem desde Juscelino

Kubitschek. Ganhamos com Tancredo, mas não levamos, e entregamos para o

Maranhão.

Sr. Presidente, a minha tese, a defesa que eu faço é que não se deve culpar o povo
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mineiro por não gostar de José Serra. Não se deve culpar ninguém, nenhum político,

porque em verdade ele não deu nenhuma contribuição a Minas Gerais até hoje - nem

no Parlamento, quando lá esteve, nem no processo político do Brasil. Estranha-me

muito que o poder econômico de São Paulo, que domina os maiores jornais e onde

estão as sedes das maiores empresas de televisão, ainda continue a insinuar que

aquela fraca votação que Serra poderá ter em Minas Gerais seja culpa de nosso

Governador. Não é verdade, Sr. Serra; não é verdade. O senhor conseguiu fazer com

que todos os mineiros ficassem com raiva, com mágoa. O povo mineiro está

magoado, sim, profundamente magoado. Podia-se muito bem permitir uma outra

oportunidade. José Serra, você foi candidato a Presidente da República, e, na

segunda oportunidade, substituíram-no pelo Geraldo Alckmin, pois você ficou em

cima do muro. E está em cima do muro até agora. Suponhamos que, no dia 2 de

abril, ele renuncie e seja candidato. Tudo bem. Perdoe-me, Sr. Presidente, mas será

difícil conseguir espaço para esse moço nas nossas Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, todos os que

nos acompanham aqui, nesta Casa do povo mineiro, e os que nos assistem pela TV

Assembleia, sempre que tenho oportunidade de iniciar meu pronunciamento na

sequência das falas que o Deputado Getúlio Neiva nos traz, louvo e concordo, quase

que rotineiramente, com esse grande e brilhante tribuno, e, mais do que isso, com

esse homem público que tanto respeito.

Hoje, porém, concordo com a primeira fase de sua fala, sobre a nossa querida e

sempre respeitável por todos os mineiros Teófilo Otôni, cidade-polo, orgulho de todos

os mineiros e de qualquer cidadão. Por mais que, no calor das paixões futebolísticas

ou de qualquer outra disputa, venha referir-se de maneira desrespeitosa àquela

cidade, é de uma infelicidade tal que o mínimo que se pode fazer é desculpar-se. Mas

isso sabemos que não afetará em nada, o brilho, a grandeza e o respeito que temos

pela nossa querida Teófilo Otôni e por esse valoroso representante que ela tem aqui

na Assembleia mineira.

Entretanto, a segunda parte de sua fala, Deputado Getúlio Neiva, traz também um

pouco da paixão e do calor de um momento que antecede as disputas e que,
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naturalmente, afeta todos os mineiros, que temos o privilégio de ter entre nós,

seguramente, um dos maiores, se não o maior, líder político contemporâneo de todos

nós. O Governador Aécio Neves construiu uma história com seriedade e com

responsabilidade. Teve, sim, alguns privilégios do destino, da vida, como, por

exemplo, ter vindo de uma escola de homens tão sérios, tão íntegros, como Tristão

da Cunha, que tanto conhece aquele Norte, Aécio Cunha, filho de Tristão e pai de

Aécio, e ter vindo também da descendência direta do nosso eterno Presidente

Tancredo Neves.

Mas não é isso que o torna um brilhante Governador, mas exatamente a sua

atitude, o seu comportamento, a sua história de vida. Portanto, hoje, com brilho

próprio, é, sem dúvida, uma referência para Minas e para o Brasil. Isso, é claro, nos

leva a um posicionamento até um pouco apaixonado. Obviamente todos sabem da

minha história de ligação, de respeito, de convivência leal há mais de 25 anos com o

Governador Aécio Neves. Não ouso falar de amizade, porque isso poderia ser algo

pretensioso e poderia transcender os limites da ética, pois a um Governador, em

primeiro lugar, devemos respeito. Um líder como Aécio Neves tem, de minha parte,

sempre essa atitude de respeito.

Estive em Divinópolis coordenando a primeira campanha de Aécio e sempre estive

a seu lado. Orgulho-me disso. Portanto, eu, como qualquer outro mineiro, talvez até

um pouco mais, sinto o coração apertado por querer ver Aécio Presidente agora, com

todo o vigor de sua competência administrativa comprovada em dois mandatos. Ainda

assim, não posso concordar com esse sentimento, sob pena de afetar o nosso

raciocínio e a nossa responsabilidade para com o Brasil - e isso é algo que comungo

integralmente com o Deputado Getúlio Neiva. Temos um sentimento e uma

responsabilidade para com o nosso país. Mais do que isso: com a essência do

sentimento de Pátria e de Nação livre, que é a democracia. Para termos, com

certeza, uma democracia que se fortaleça, o próprio processo da alternância no poder

é saudável, é bom; não é imprescindível, mas é bom. Ele não pode ser dispensado.

Falaram em três mandatos para o Lula. Felizmente, ele próprio e outros tiveram o

bom-senso de ver que isso não cabe em um País que está construindo a sua

democracia. Isso seria um afronta, um estupro contra a democracia, um desrespeito
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ao povo brasileiro. Recuaram; no entanto começaram a construir uma candidatura do

Lula, praticamente. Algo do Lula ou do PT, mas com alguns vieses autocráticos ou

com uma linha de posicionamento de que a história é quem diz isso, que me

preocupa profundamente.

Portanto, como brasileiro, continuo sendo admirador do Governador Aécio Neves,

mas sou cidadão comprometido com nosso país. Sou membro do PSDB e tenho a

convicção de que podemos e devemos ter algo muito melhor para o Brasil, algo que o

Governador Aécio denominou de momento pós-Lula, não como se estivesse contra o

Presidente, mas imaginando período após seu mandato. Seria avanço verdadeiro

para nosso país em qualidade de gestão, em práticas democráticas, não permitir que

o governo seja propriedade de um grupo ou de um partido político, com interesses

deste ou daquele.

Sinto discordar de V. Exa., mas tenho de tratar desse assunto com muito vigor. O

Governador José Serra é uma das referências em seriedade e competência no Brasil.

Pode ser político um pouco diferente, porque não fica dando tapinhas a todo o

momento, passando simpatia muito fisiológica. O Senador José Serra, o Governador

José Serra, o ex-Prefeito José Serra, o Ministro da Saúde José Serra sempre foi

assim. É até tido como um pouco carrancudo, sem distribuir muitos sorrisos. Mas será

que não é hora justamente de o Brasil ter políticos sérios e íntegros? Isso é defeito?

Será que queremos pessoa que se imporá a todos nós? Dizem que, para ganhar as

eleições, criaram o “Lulinha Paz e Amor”. Estão maquiando as palavras e o jeito da

candidata, que começará a falar “uai”, “trem” e “sô”, para se relacionar com os

mineiros. É disso que nosso povo precisa? Ou seria um governante sério, competente

e capaz, que se preocupe menos em distribuir sorrisos e mais em mostrar

resultados?

Fui a São Paulo há poucos dias, a serviço da Assembleia Legislativa, e perguntei

sobre o Serra ao porteiro do hotel, ao taxista e ao dono da banca de jornal, enfim, a

todos; a resposta foi praticamente unânime: “É grande Governador, motivo de orgulho

para os paulistas”. Curiosamente, em Minas, embora tenhamos esta paixão que nos

move, indiferentemente de partido, de querer ver o Aécio Presidente agora, quando

se pesquisa sobre o José Serra, que ainda não se lançou candidato, parece que é
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pecado. Na verdade, ele é o único que está respeitando a regra do jogo, é o único

que está respeitando a lei, que estabelece que ninguém pode posicionar-se como

candidato neste momento. Ele está sendo prudente, porque está no seu primeiro

mandato. Se Aécio estivesse no seu primeiro mandato, seria praticamente impossível

no ano passado, antes da metade do seu mandato, anunciar que seria candidato a

Presidente. Obviamente, o José Serra tem suas razões, e temos de compreendê-las.

Isso não tira seus méritos, suas virtudes e qualidades. O Governador Aécio Neves

tem dito isto, ou seja, que o José Serra é grande Governador. Não temos dúvida de

que é homem preparado para fazer grande governo no Brasil. Queremos o Aécio,

mas, se não for possível, não diremos que a culpa foi do Serra. Isso retrata um pouco

a paixão dos mineiros. V. Exa. é homem extremamente sério e correto. Assim como

as ressacas se curam, na vida pública o mal-estar, a sensação de que não fomos

atendidos logo passa, e então enxergamos o que é melhor para o Brasil.

Restam-me poucos minutos, Sr. Presidente, mas gostaria de me referir ao assunto

que me trouxe à tribuna nesta tarde. Receberemos com alegria, amanhã, quinta-feira,

em Divinópolis, nosso querido Governador, Aécio Neves, o Vice-Governador, Prof.

Anastasia, e alguns membros da equipe do governo, que mais uma vez irão ao

Centro-Oeste mineiro não apenas para inaugurar importantes obras feitas com

recursos do Estado, como, por exemplo, a modernização do aeroporto dessa cidade,

um dos melhores de todo o Estado, que servirá a toda a região, gerando

desenvolvimento e atraindo empresas e riquezas ao nosso querido Centro-Oeste

mineiro, não somente a Divinópolis.

Inaugura o aeroporto e, já atendendo a nosso pedido, autoriza um convênio para

construir um moderno terminal de passageiros, porque as obras que se realizaram

foram de modernização da pista, iluminação para pouso, serviços de segurança para

voo. Na verdade, são investimentos muito significativos, mas ainda é necessário o

terminal de passageiros. Fizemos essa solicitação ao Governador em audiência nesta

semana, e ele irá autorizar. Então, mais do que isso, o Governador não só lançará a

pedra fundamental, mas autorizará o início da obra tão sonhada por todo o Centro-

Oeste e Divinópolis, o nosso hospital público - aliás, uma obra de R$40.000.000,00,

R$36.000.000,00. O Governador estará em Divinópolis assegurando a parte do
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dinheiro público e autorizando, ao lado do Prefeito Vladimir, o início da construção

desse hospital. Na verdade, não só atenderá a Divinópolis, mas também beneficiária

todas as cidades que se localizam ali perto que dependem dessa cidade para

internações e situações mais complexas, que hoje são um verdadeiro pesadelo.

Já encerro, Sr. Presidente, dizendo que, na oportunidade, fizemos a nossa

reivindicação ao Governador, que estará autorizando a licitação e a obra para

obtermos a sede da Superintendência Regional de Ensino, a fim de melhorarmos a

estrutura da educação no Centro-Oeste mineiro. Aliás, estará autorizando várias

outras obras. Destaco uma verba que será recorde na história de Divinópolis:

R$6.000.000,00 para a infraestrutura em parceria com a Prefeitura, melhorando os

acessos viários e as condições de atendimento à periferia da cidade e aos bairros

mais carentes. Enfim, o nosso trabalho e a nossa luta ao lado do Prefeito Vladimir e

das lideranças da região está dando frutos. Tenho a certeza de que outros frutos

virão. Ontem, por exemplo, levava uma reivindicação minha e do Deputado Neider

Moreira quanto à construção de um estabelecimento penal em Itaúna para retirar o

cadeião do Centro da cidade. Tenho a certeza de que conseguiremos, assim como

conseguiremos, se Deus quiser!, ampliar o hospital de Itaúna.

Ainda temos muito trabalho pela frente, mas muito a comemorar. O nosso trabalho

está dando resultado por meio da comunidade liderada por este grande Governador,

Aécio Neves, e pelo Prof. Anastasia, nosso grande Vice-Governador - aliás,

Governador nos próximos dias. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.604 a 5.606/2010,

da Comissão de Meio Ambiente, 5.607/2010, da Comissão de Segurança Pública, e

5.608 a 5.610/2010, 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 Administração Pública - aprovação, na 5ª Reunião

Ordinária, em 9/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.463/2010, do Deputado Ademir

Lucas, 5.484/2010, do Deputado Leonardo Moreira, 5.485/2010, do Deputado

Wander Borges, 5.530/2010, do Deputado Ademir Lucas, e 5.533/2010, da Comissão

de Segurança Pública; de Segurança Pública - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária,

em 9/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.473/2010, do Deputado Weliton Prado,

5.508/2010, do Deputado João Leite, e 5.532/2010, da Comissão de Administração

Pública; de Educação - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 10/3/2010, dos

Projetos de Lei nºs 3.922/2009, do Deputado Duarte Bechir, com a Emenda nº 1 da

Comissão de Justiça, e 3.980/2009, do Deputado Wander Borges, e dos

Requerimentos nºs 5.457/2010, do Deputado Jayro Lessa, 5.504/2010, do Deputado

Doutor Viana, e 5.534/2010, do Deputado Carlos Pimenta; e de Política Agropecuária

- aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 9/3/2010, do Requerimento nº 5.538/2010,

da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Inácio

Franco - indicando o Deputado Doutor Rinaldo para membro efetivo da Comissão

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 56/2009,

na vaga do ex-Deputado Juarez Távora (Ciente. Designo. Às comissões.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja

encaminhado ao Crea-MG pedido de providências para que sejam fiscalizadas as

obras de expansão do BH Shopping, tendo em vista a ausência de avisos sobre a

responsabilidade das obras. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Oficie-se.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa requerimento do
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Deputado Vanderlei Miranda solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Almir Paraca. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, público

presente e telespectadores da TV Assembleia, queremos, nesta tarde, propor

novamente uma discussão. Faremos um relato de algumas andanças pelo nosso

sertão do Noroeste de Minas, Vale do Jequitinhonha.

Em cada uma dessas cidades por onde passamos, a cobrança primeira e

permanente é pela execução do programa Luz para Todos. Tenho sido aqui um

incansável batalhador, um defensor, manifestando sempre a preocupação com todo o

interior de Minas, principalmente com essa nossa ampla região do sertão mineiro - os

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, o Norte e Noroeste de Minas -, ainda muito

pouco contemplado no programa Luz para Todos.

Estamos assistindo cotidianamente a uma propaganda do governo estadual, na

verdade muito bem feita, muito bonita, que realmente demonstra a felicidade, o

contentamento das pessoas que moram no meio rural quando têm à sua disposição a

energia elétrica. Essa mesma propaganda anuncia que, até o final deste ano, serão

atendidos todos os cadastrados no programa no Estado. Mas, pelo andar da

carruagem e pelas informações que temos, porque acompanhamos muito de perto

esse programa, isso não é verdade. Infelizmente terminaremos este ano com um

déficit ainda grande, pelos cálculos que tenho feito, superiores a 50 mil pessoas

cadastradas no programa. Essas pessoas não serão atendidas. O programa está

extremamente lento na nossa região, em várias cidades as empreiteiras contratadas

desistiram do trabalho, não estão operando, não estão trabalhando, e a cobrança

continua intensa.

Portanto, mais uma vez, deixo registrado o nosso apelo para que o governo do

Estado provoque a Cemig, a fim de que ela acelere as ligações do programa Luz para

Todos no interior. Não é mais preciso dizer da importância desse programa para

promover o desenvolvimento nas regiões do interior do Estado, porque isso é de

conhecimento público, é sabido de todos. É fundamental que retiremos da pauta essa
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demanda da nossa sociedade.

Sr. Presidente, quero fazer rapidamente aqui alguns registros das viagens que fiz

do final do mês de fevereiro até esse final de semana. No dia 26, na verdade, eu

estava em minha cidade natal, Paracatu, comemorando, celebrando com a

comunidade uma grande conquista. Inauguramos oficialmente o Instituto Federal de

Educação Tecnológica de Paracatu, ligado ao câmpus, à reitoria do Triângulo

Mineiro, que tem sede em Uberaba. Foi uma grande conquista, que merece

realmente ser celebrada, porque é a primeira unidade de ensino federal que se instala

na região Noroeste. Trabalhamos muito por isso. Na verdade, Sr. Presidente,

conseguimos aumentar a meta do governo do Estado, que era um único instituto

federal de educação para cada cidade-polo no interior do Brasil. Receberíamos

apenas um instituto federal em nossa região. Mas lutamos muito, justificando que a

região era imensa, muito vasta, que não tinha nenhuma unidade educacional federal

até então e que merecíamos dois: um localizado, segundo nossa proposição, na

Bacia do Rio Urucuia, na cidade de Arinos, para fazer jus a todo um esforço de

desenvolvimento local e regional em curso nessa Bacia; e outro na Bacia do Rio

Paracatu, que acabou sendo localizado em Paracatu - nós o inauguramos no último

dia 26. Portanto esperamos que toda a comunidade regional, de posse dessas

informações, organize-se para aproveitar ao máximo essa grande oportunidade. Além

dos cursos técnicos que já estão funcionando há dois anos, tanto em Paracatu quanto

em Arinos, brevemente ocorrerá a oferta dos cursos superiores.

Inicialmente, no segundo semestre, começarão os cursos na modalidade de ensino

à distância, com a Universidade Aberta do Brasil, oferecendo os cursos de

licenciatura. Em Paracatu serão oferecidos sete cursos de licenciatura na modalidade

de ensino à distância, e o vestibular será no meio do ano, quando também

inauguraremos o Instituto Federal de Educação de Arinos.

Celebramos, com muito prazer, essa vitória, pois trabalhamos muito. Gostaria de

citar os parceiros: Prefeitura Municipal de Paracatu, que se dedicou muito e cumpriu

seu papel com maestria; a Finom, que desde o primeiro momento, há dois anos,

cedeu suas instalações para acolher os alunos do Instituto Federal de Educação

provisoriamente, até a inauguração; a Rio Paracatu Mineração e a Votorantim,
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parceiras significativas; o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Apae e muitos outros

da comunidade que participaram.

Portanto, os nossos agradecimentos a todos, tendo certeza de que esse centro

educacional cumprirá seu papel de formar mão de obra qualificada para induzir o

desenvolvimento sustentável do Noroeste de Minas nas Bacias do Rio Paracatu e do

Rio Urucuia, dois contribuintes importantíssimos do Rio São Francisco, esse grande

rio da integração nacional.

No dia 1º, participamos, em Guarda-Mor e em Bonfinópolis de Minas, da

comemoração do aniversário dessas cidades. No mesmo dia, as cidades de Arinos e

Buritis estavam fazendo 47 anos. Registramos e saudamos a comunidade desses

Municípios. Agradecemos, de maneira especial, ao povo de Bonfinópolis de Minas,

que, por intermédio de seus Vereadores, concedeu-nos o título de cidadania

honorária da cidade. Ficamos imensamente felizes. Parabenizamos e agradecemos o

Prefeito de Bonfinópolis, Pe. Luiz, do PT, e toda a comunidade, que, com esse gesto,

aproxima e fortalece os laços de compromisso e participação naquela comunidade. E

cumprimentamos também os Prefeitos Gilmar, de Guarda-Mor; Kenny, de Buritis; e

Carlos Alberto, de Arinos, pelo aniversário de 47 anos dessas cidades.

No dia 5, estivemos em Lagoa Grande, com o Deputado Federal Gilmar Machado,

fazendo a entrega de três tratores e inaugurando três praças. Tivemos oportunidade

de reunir e encontrar muitos trabalhadores lutadores da reforma agrária assentados,

que efetivamente contribuem com o desenvolvimento da localidade. Lagoa Grande é

um dos maiores produtores de leite da nossa região, e uma parcela substantiva dessa

produção vem dos assentamentos de reforma agrária. Costumo dizer que, no

Município de Lagoa Grande, sob a liderança da Vereadora Maria Rosária, temos uma

excelente experiência de reforma agrária, onde todos os assentamentos são exemplo

de produção. Portanto, nosso abraço e nossos parabéns aos assentados da reforma

agrária de Lagoa Grande.

No dia 6, fomos a Diamantina, para a comemoração de seus 172 anos.

Gostaríamos de parabenizar o Prefeito, Pe. Gê, pelo belíssimo trabalho que vem

fazendo. Tive oportunidade de andar pela cidade, da qual gosto muito e sinto grande

afinidade com a arquitetura e o clima de cultura muito intenso que se respira ali, e
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pude constatar, entre os populares, a satisfação da comunidade e a crença firme de

que Diamantina mudou.

Está em curso na cidade uma transformação profunda no campo das liberdades e

da democracia, principalmente com a valorização das ações de cunho social e de

promoção do desenvolvimento sustentável da comunidade. Nossos abraços à

população de Diamantina, a todas as lideranças comunitárias e aos gestores públicos

com os quais nos reunimos nessa comunidade por ocasião dos seus 172 anos.

Gostaríamos também de registrar que no dia 7, último domingo, saímos de

Diamantina e fomos a Couto de Magalhães, onde nos reunimos com lideranças

comunitárias e dirigentes da Amacouto, Associação dos Moradores e Amigos de

Couto de Magalhães, que desenvolve um trabalho importante de mobilização

comunitária. Também nos reunimos com lideranças do PT, como os ex-candidatos a

Prefeito e Vice-Prefeito, que estão preparados para participar de novo pleito eleitoral,

uma vez que na semana o TRE de Minas Gerais cassou os mandatos dos atuais

Prefeito e Vice-Prefeito, Márcio David de Freitas, do DEM, e José Eduardo de Paulo

Rabelo, por abuso de poder econômico durante a realização do último pleito. Vamos

continuar participantes em Couto de Magalhães, dando todo o suporte para que as

próximas eleições sejam regulares, lícitas e contemplem efetivamente os anseios da

comunidade. Aproveito para cumprimentar o Marquinho, o Gilmar e toda a turma de

Couto de Magalhães.

Nessa ocasião, tivemos oportunidade de conhecer também diversas lideranças de

Felício dos Santos. Nossa maior satisfação é que um movimento social amplo,

iniciado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, estrutura-se naquela

comunidade para reivindicar, como em Couto de Magalhães, mudanças na condução

do Município. Isso, partindo de uma profunda e intensa mobilização social. Deixo,

portanto, um abraço ao pessoal de Felício dos Santos, dizendo que brevemente

estaremos reunidos com essa comunidade.

Já no dia 8, passamos por Três Marias, onde recebemos convite da Vereadora

Thaís e do Vereador Tião Leal, ambos do PT, para participar de uma plenária em

comemoração do Dia Internacional da Mulher. Atendendo a esse convite, fizemos

uma palestra em que abordamos um tema de que gosto muito, a questão do
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feminino, o que me deixou muito agradecido pela oportunidade. Acho que o Dia

Internacional da Mulher nos leva a abordar, muito além das questões de gênero,

pertinentes e legítimas, que devem ser sempre colocadas, a questão do feminino

como uma dimensão humana, presente na mulher e também no homem e que diz

respeito a valores como o cuidado, o carinho, a atenção e, por que não dizer, o amor,

valores que precisam ser cada vez mais presentes nas relações humanas, para que

nossa sociedade seja mais acolhedora e generosa e, portanto, justa, pacífica e

igualitária.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que vou amanhã a Brasília, onde vou

participar da abertura da 2a Conferência Nacional de Cultura, que se realizará do dia

11 ao dia 14, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21. Já se realizaram

diversas conferências, nas áreas de educação, saúde e assistência social, que

criaram um marco regulatório para essas áreas importantíssimas. Agora, nossa

proposta é realmente criarmos um marco regulatório para a área da cultura,

principalmente definindo os percentuais de investimento em cada uma das esferas:

2% na esfera federal, 1,5% nas esferas estaduais e 1% nos Municípios.

O Brasil está se desenvolvendo e melhorando as oportunidades de vida do povo

brasileiro, e é fundamental que avancemos e demos um passo concreto na direção

de se ofertar cultura de qualidade ao nosso povo. Isso é essencial para a qualidade

de vida da nossa gente. Muito obrigado, Sr. Presidente, e um grande abraço.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - 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 - Sr. Presidente Deputado Almir Paraca, antes de iniciar

a minha fala, gostaria de lembrar que estamos recebendo aqui o Sr. Francisco,

Presidente da Associação da Polícia Civil. Estamos também aguardando, solicitando

e conversando com o Anastasia e com o próprio Governador sobre o envio do projeto

de lei complementar da Polícia Civil. Continuaremos atentos, assim como o Bloco
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PMDB-PT-PCdoB.

Caro Presidente, sou obrigado a dar continuação a minha fala e, é claro, com o

tempo regulamentar, para justificar o simpático “retruque” que me foi feito pelo nosso

querido companheiro Deputado Domingos Sávio.

Acredito que política é coisa que deve ser cerebral, mas também emocional. Não

pode ser apenas cerebral, pois política envolve pessoas, que têm sentimentos. Não

podemos trabalhar em política apenas como em matemática, em física ou em

ciências exatas. A política mexe com o que há de mais profundo na humanização das

pessoas. O meu desabafo diz respeito exatamente a esta questão: por que Minas

Gerais não consegue eleger um Presidente da República desde a época de Juscelino

Kubitschek? Quem viu Aécio Neves assumir o governo de Minas num momento de

dificuldade, em que a dívida do Estado crescia R$300.000.000,00 ao mês, e, com um

déficit de caixa nesse valor, restabelecer e reorganizar as finanças e partir, neste ano

de 2010, para investimentos da ordem de R$9.000.000.000,00? Vocês entenderão

mais ou menos o que estou falando. Governar São Paulo é muito fácil, pois 48% do

PIB está lá, ou seja, 48% de tudo o que se arrecada em todo o País. É fácil governar

com muito dinheiro. Minas, ao contrário, com os seus 853 Municípios, com 40% de

sua população localizados nas regiões mais pobres do Brasil, como as do Nordeste,

do Norte e do Noroeste, vive com muita pobreza, assim como 40% do território

brasileiro. Apesar do esforço do Governador do Estado, que vem dotando a nossa

região - para cada real aplicado no Triângulo, no Sul ou no Centro-Oeste, aplicam-se

R$2,00 na nossa região -, temos muito a palmilhar e trilhar.

São Paulo é um outro país, com outra renda “per capita” e outro horizonte.

Entretanto, São Paulo continuar dominando o Brasil é outra história. Onde está a

sede do PMDB? Em São Paulo. Onde está a sede do PSDB? Em São Paulo. Onde

está a sede do PT? Em São Paulo. Onde se tomam as decisões nacionais? Em São

Paulo, e não, em Brasília. Eles começam as conversas em Brasília, mas fecham os

negócios em São Paulo.

A minha preocupação é que Minas Gerais está, há muito tempo, longe do Palácio

do Planalto. Não coloco aqui a questão partidária, pois o meu partido é outro, não sou

do partido do Governador. De forma firme, coloco aqui o abuso, a forma como se
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manipulou a opinião pública do Brasil a partir das grandes empresas de comunicação,

cujas sedes são também em São Paulo. As sedes de todos os grandes jornais e de

todas as grandes emissoras de televisão são em São Paulo. Então, São Paulo

continua mandando no Brasil.

Entendo que Minas tem uma ótica diferenciada com relação ao Brasil. Somos um

Estado símbolo, que conhece as realidades de todo o País. Temos o Nordeste e o

Norte dentro de Minas Gerais. Temos o Sul do Brasil no Sul de Minas. Sabemos

entender e compreender o Brasil como um todo. Aqui, em Minas, nasce uma

liderança expressiva como a de Aécio Neves. Lamentavelmente, manipula-se de tal

forma que se impede a candidatura praticamente natural de um Governador exitoso e

competente, que poderia levar Minas a um destino muito melhor.

Um Governador que não falava contra Lula, pelo contrário, sempre foi seu amigo e

o apoiou. Todo o mundo conhece a história do “Lulécio”. Sr. Presidente,

lamentavelmente, estamos hoje numa situação de quase impossibilidade, a não ser

que haja uma revolução sadia, uma nova inconfidência partidária e política a fim de

fazer voltar à baila a candidatura de Aécio Neves nas negociações e no noticiário

nacional.

A minha preocupação é com a situação em que se encontra o Brasil hoje, após a

sequência administrativa exitosa que começou com a reforma feita por Collor de

Mello, a internacionalização da economia, a globalização da bolsa de valores, a

abertura dos portos, a modernização da indústria a partir da crítica às “carroças”;

passou por Itamar Franco, que criou a URV e o real; e chegou a Fernando Henrique

Cardoso, que estabeleceu uma política de contenção, enfrentou três crises

internacionais e conseguiu manter o País ainda com taxa de crescimento positiva,

embora pequena; e a Lula, que pegou o País numa situação maravilhosa. Com a

economia mundial crescendo, as instituições todas funcionando, o sistema econômico

e financeiro organizado e, claro, com seu charme pessoal e competência, Lula nadou

de braçada e hoje tem mais de 70% de aprovação da população brasileira.

Tivemos tudo isso. E depois de Lula? O que acontecerá no pós-Lula? Sabemos

muito bem o que está acontecendo. Quem estuda um pouco, lê um pouco e se

aprofunda mais um pouco percebe que, em 2011, temos tudo para termos um apagão
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elétrico, um apagão rodoviário, um apagão aeroviário, um apagão portuário. E o

Brasil, lamentavelmente, com o próximo Presidente, seja ele quem for, não poderá

crescer a taxas superiores a 3%, porque, se crescer, explode - ou melhor, implode.

Não há energia elétrica suficiente para um crescimento superior a 3%. Não sou só eu

que falo isso: consultem todos os economistas. Não há como crescer mais de 3%

sem explodir o setor elétrico; não há rodovias para o transporte de mercadorias; não

há ferrovias para o transporte dos minérios, especialmente na nossa região, que está

começando agora a exploração mineral; não há aeroportos, voos, portos. Está tudo

estrangulado. Em 2011 pipoca tudo. Qual foi a grande habilidade da equipe

econômica do governo Lula? Fazer crescer, mas não deixar crescer muito; segurar,

porque, se crescer demais, apaga. Estamos numa situação truncada.

Entendemos que, para resolver esse problema, Aécio seria o nome. E,

lamentavelmente, o bairrismo de São Paulo não permitiu que isso acontecesse. Sr.

Presidente, penso que Fernando Henrique Cardoso tem grande parte da culpa pelo

fato de o Aécio não ter sido indicado candidato a Presidente da República, pois

dissimulou, fez de conta, desconversou, vetou o nome de Aécio Neves. A minha fala

é de indignação, mesmo. Não estou fazendo a parte racional, cerebral, da política,

não. Como mineiro, estou falando emocionado. Quem assistiu - eu era jovem,

rapazinho - à explosão de crescimento econômico que tivemos no governo Juscelino

Kubitschek? Muita gente vai ao prédio da Cemig e não vê na placa o nome da pessoa

que criou essa empresa. Mas quem sobe ao gabinete do Presidente vê lá um

bilhetinho de Juscelino Kubitschek mandando um aviso para duas pessoas do

governo preparar uma “holding” para fazer funcionar o sistema elétrico, senão Minas

Gerais não poderia crescer; era preciso montar uma estrutura hidrelétrica em Minas

para que o Estado pudesse crescer.

Minas Gerais possui um potencial de crescimento fantástico. É o Estado-síntese da

nação brasileira. A minha oração é justamente para lamentar, deixar registrado para o

Estado o meu lamento, o meu questionamento. Falei isso com o Deputado Domingos

Sávio, mas ele disse que não há mais tempo. Há tempo. Se as pessoas quiserem, há

tempo; há tempo de rever as posições, de reconhecer o equívoco da política nacional

em impor um café requentado, como José Serra, que é um cidadão inócuo, anódino,
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sem cheiro e sem brilho para candidato a Presidente do Brasil, no lugar dessa figura

fantástica, carismática e tão querida que é o nosso Governador. Repito - talvez

muitas pessoas não saibam -, meu pai foi adversário de Tristão da Cunha e de Aécio

Cunha. Peguei o barco andando e fui adversário de Aécio Cunha e de Aécio Neves,

até o dia em que ele tornou-se candidato a Governador. Como adversário eterno das

famílias Cunha e Neves, embarquei na candidatura de Tancredo em 1982, e agora,

recentemente, na candidatura de Aécio Neves, por entender que existem momentos

em que o partido não pode ser maior que os interesses nacionais, não pode se

sobrepor à vontade geral da Nação.

Neste instante registro, Sr. Presidente, o meu lamento e a minha preocupação.

Gostaria que Minas tivesse, como na década de 50, a TV Itacolomi, que brigava e era

uma das mais importantes do País, e o jornal “Estado de Minas”, com 150 mil

exemplares. Minas tinha o controle das finanças do País, financiava a indústria de

São Paulo. Todos os grandes bancos eram de Minas Gerais. Este Estado já teve

destaque na política, na economia e nas finanças e não tem mais. Por quê? Porque

São Paulo tomou conta do País, domina o Brasil; permitiu-se que, ao longo desse

tempo, desde JK, os nordestinos e os nortistas continuassem na miséria, permitiu-se

que São Paulo continuasse crescendo, chegando a ter 66% do PIB do País. Hoje,

graças a Deus, as políticas sociais adotadas pelos governantes dos vários Estados

contribuíram para que houvesse melhora de qualidade de vida e recuperação do

poder de compra, de tal sorte que hoje São Paulo detém 48% - quase a metade - do

PIB nacional. Mas continuaremos subjugados a isso?

Essa é minha preocupação: será que isso é interessante para o Brasil? Será que no

PMDB, meu partido, não tem homem, não? Por que não adota a candidatura do

Requião, que já manifestou que quer ser candidato? Por que os vários partidos não

lançam candidatos para tentarmos ver, no segundo turno, o que acontece? Por que

impedir candidatura, boicotar candidatura, não deixar que o País ande para frente?

Minha preocupação, Sr. Presidente, tem razão de ser. Todos os economistas, todas

as empresas de consultoria econômica e política hão de confirmar o que estou

dizendo: se não houver governo forte, determinado, decidido, com visão global de um

estadista, o Brasil, em 2011, vai começar a assistir a “apagões” elétricos, rodoviários,



____________________________________________________________________________
497

hidroviários, portuários e aéreos. Já se esgotaram todas essas áreas da

infraestrutura, e o PAC empacou, não consegue sair do lugar. Já estão falando do

PAC 2 antes de o PAC 1 chegar à metade, ou seja, antes de gastarem a metade do

dinheiro do PAC 1, já estão anunciando o PAC 2.

Lamento, Sr. Presidente, termos que conviver com essa situação. Encerrarei meu

discurso dizendo aos mineiros: aqui fala um cidadão que se preocupa com sua pátria.

Gostaria que esses homens que hoje ocupam posições nos vários partidos do Brasil

ou que ocupam posição de destaque na vida nacional pensassem um pouquinho

mais, como estou pensando agora, como cidadão e como brasileiro, na pátria

brasileira. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/2/2010

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a

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

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

discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 3.119, 3.254, 3.282, 3.310, 3.431, 3.495, 3.514, 3.583, 3.587, 3.608, 3.628,

3.641, 3.663, 3.701, 3.789, 3.829, 3.838, 3.846, 3.848, 3.906, 3.909/2009 (Deputado

Ademir Lucas); 3.916, 3.918, 3.933, 3.936, 3.944, 3.946, 3.947, 3.955, 3.956, 3.957,
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3.961, 3.965, 3.966, 3.967, 3.978, 3.985, 3.988, 3.998, 4.001, 4.002, 4.008 e

4.031/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.119, 3.254, 3.282,

3.310, 3.431, 3.495, 3.514, 3.583, 3.587, 3.608, 3.628, 3.641, 3.663, 3.701, 3.789,

3.829, 3.838, 3.846, 3.848, 3.906, 3.909/2009 (Deputado Ademir Lucas); 3.916,

3.918, 3.933, 3.936, 3.944, 3.946, 3.947, 3.955, 3.956, 3.957, 3.961, 3.965, 3.966,

3.967, 3.978, 3.985, 3.988, 3.998, 4.001, 4.002, 4.008 e 4.031/2009 (Deputado Dimas

Fabiano). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ademir Lucas.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento de ofício dos Srs. Silvino José Toscano Malaquias Hybner e

Daniel Igor Mendonça denunciando a ingerência da PMMG junto aos pacientes

internados na Clínica Psiquiátrica Serra Verde. A Presidência solicita à Consultoria

que analise a referida questão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, os

Projetos de Lei nºs 919/2007 (Deputado Doutor Rinaldo), 4.088/2009 (Deputado

Fahim Sawan) e 4.039/2009 (Deputado Ruy Muniz); e no 1º turno, o Projeto de Lei nº

2.499/2008 (Deputado Fahim Sawan). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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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

3.238/2009 (relator: Deputado Carlos Pimenta), e 3.586/2009 (relator: Deputado

Fahim Sawan, em virtude de redistribuição), ambos na forma do vencido no 1º turno.

A seguir, é aprovado, no 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.253/2009 (relator: Deputado

Fahim Sawan) na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça. A Presidência suspende a reunião por dez minutos.

Reiniciados os trabalhos, estão presentes os Deputados Carlos Mosconi, Carlos

Pimenta, Doutor Rinaldo e 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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.531 (relator: Deputado Ruy Muniz) e

4.053/2009 (relator: Deputado Carlos Pimenta), ambos com a Emenda nº 1; e

4.078/2009 (relator: Deputado Ruy Muniz), que receberam parecer por sua

aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 5.413 e 5.418/2010. 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 Carlos Pimenta em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o reconhecimento dos postos de medicamentos do Estado;

Carlos Pimenta e Ruy Muniz em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública para debater o Projeto de Lei nº 3.586/2009, do Deputado Ruy Muniz, que

trata da saúde do homem; e Sebastião Costa em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública com vistas à discussão do papel social das farmácias e os

efeitos da aplicação da Lei Estadual nº 18.679, de 18/12/2009. 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, 10 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan - Ruy
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Muniz.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Ivair Nogueira, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

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, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.715, 4.089, 4.093, 4.100, 4.104,

4.107 e 4.127/2009 (Deputado Elmiro Nascimento); 273/2007 e 3.215/2009

(Deputada Cecília Ferramenta); e 3.921, 4.090, 4.097, 4.101, 4.105 e 4.119/2009

(Deputado Walter Tosta), todos em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.889/2009 na forma do

Substitutivo nº 2 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.672, 3.913, 3.939, 4.040,

4.041, este com a Emenda nº 1, 4.049, 4.064, 4.072, 4.074, 4.077/2009 (relator:

Deputado Ivair Nogueira); 4.007, 4.076, 4.079, 4.082/2009 (relatora: Deputada Cecília

Ferramenta), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, é

aprovado o Requerimento nº 5.461/2010. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.119, 3.663, 3.789, 3.906, 3.916, 3.918, 3.946, 3.956, 3.957, 3.966, 3.967, 3.978,

3.985, 3.998, 4.001 e 4.002/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
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votação, é aprovado requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja

convidado o Professor Walter Ude, da Universidade Federal de Minas Gerais, para

discorrer sobre o tema “Redes sociais e políticas públicas”. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Elmiro Nascimento.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 14h52min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e João Leite (substituindo o Deputado Marcus Pestana,

por indicação da Liderança do BSD), 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 votar proposições desta

Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. José Élcio Santos Monteze,

Diretor-Geral do DER-MG, publicado no “Diário do Legislativo”, em 25/2/2010. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.403/2009

(Deputado Adalclever Lopes) e 4.092/2009 (Deputado Djalma Diniz) em turno único.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.254, 3.282, 3.310, 3.431, 3.495, 3.514, 3.583, 3.587,

3.608, 3.628 e 3.641/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos dos
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Deputados: Carlos Gomes em que solicita reunião de audiência pública no Município

de Almenara para discutir as condições de transporte e trânsito da BR-367; Gustavo

Valadares em que solicita seja convidado o Sr. Ramon Victor Cesar, Presidente da

BHTRANS para apresentar a base do projeto de mobilidade urbana para implantação

do transporte de alta capacidade e qualidade - Bus Rapid Transit - BRT -; e da

Deputada Rosângela Reis em que solicita reunião de audiência pública no Município

de Santana do Paraíso para debater a tarifação de telefonia fixa e móvel. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - João Leite - Adalclever Lopes.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

e Cecília Ferramenta (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e os Deputados Getúlio Neiva e Dalmo Ribeiro

Silva (substituindo o Deputado Marcus Pestana, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento da Deputada Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e 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: Projetos de Lei nºs 3.637/2009 (Deputado Marcus

Pestana), 4.051/2009 (Deputado Juninho Araújo) e 4.110/2009 (Deputado Getúlio

Neiva), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.195/2009 (relatora: Deputada Gláucia
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Brandão). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.462 e 5.469/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.829, 3.944,

3.947, 4.008 e 4.031/2009. 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 março de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Juninho Araújo - Paulo Guedes.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Doutor Ronaldo, Wander Borges e Carlin Moura

(substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do 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 e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento de ofício do Sr. Peter Götz, Presidente da Global

Parlamentarians on Habitat, publicado no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010. 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 5.438, 5.439, 5.460, 5.466,

5.467, 5.482 e 5.483/2010, os quatro últimos com as Emendas nº 1. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Guedes em que solicita seja



____________________________________________________________________________
504

realizada reunião de audiência pública, em Ibiracatu, destinada a debater a utilização

de serviços públicos custeados por esse Município, pelas comunidades pertencentes

ao Município de Pedras de Maria da Cruz; Cecília Ferramenta em que pleiteia seja

enviado ofício ao Presidente desta Casa, solicitando a disponibilização de transporte

regular da Assembleia Legislativa à Cidade Administrativa, de forma a viabilizar as

atividades dos gabinetes parlamentares voltadas para o apoio às prefeituras

municipais e entidades públicas e privadas; e Cecília Ferramenta e Carlin Moura em

que solicitam seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater

os problemas enfrentados pelos servidores estaduais cedidos aos Municípios.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Paulo Guedes - Doutor Ronaldo.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A

ARBITRAGEM, EM 3/3/2010

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

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

reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes

que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a debater temas

atinentes à arbitragem e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Fernanda Bessa,

advogada, representando Luiz Fernando Pires, Presidente do Sindicato da Indústria

da Construção Civil do Estado de Minas Gerais - Sinduscon-MG -, e Sara Sato,

assessora jurídica da Federação de CDLs de Minas Gerais - FCDL - , representando

José César da Costa, Presidente da FCDL; e os Srs. Fábio Henrique Vieira

Figueiredo, assessor jurídico, representando José Fernando Coura, Presidente do

Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra -; Onofre Alves

Batista Junior, doutor em Direito Administrativo pela UFMG e Procurador-Chefe da
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Dívida Ativa da Advocacia-Geral do Estado, representando Heleno Taveira Torres,

Professor Associado de Direito Tributário junto ao Departamento de Direito

Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP; Leonardo

Macedo, membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB-MG,

representando Flávia Bittar Neves, Presidente da Comissão de Mediação e

Arbitragem da OAB-MG, e Hudson Lídio de Navarro, Diretor-Superintendente da

Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial - Caminas -, que são convidados a tomar

assento à mesa. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Ivair Nogueira.

A Presidência concede a palavra ao Deputado Neider Moreira, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Sávio Souza Cruz,

membro da supracitada Comissão. Nos termos do § 3º do art. 125 do Regimento

Interno, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, nos

termos do art. 120, III, considera a ata aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina ouvir os Deputados Federais Humberto Souto (PPS-MG) e

Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), que farão exposição e discutirão as propostas, de autoria

deles e apresentadas na Câmara Federal, visando à repartição igualitária dos

recursos dos “royalties” da exploração do petróleo no pré-sal para Estados e

Municípios, de acordo com os Fundos de Participação dos Estados - FPE -, e dos

Municípios - FPM -, e suspende a reunião para aguardar a chegada dos convidados.

Reabertos os trabalhos e, verificando a impossibilidade de comparecimento dos

Deputados Federais acima citados, o Presidente convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/3/2010

Às 9h15min, comparecem na Prefeitura Municipal de Salinas, o Deputado Alencar

da Silveira Jr., membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a

Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago,

Marcus Pestana e Ruy Muniz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da reunião

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 exploração do minério de ferro na região do Alto Rio Pardo e a possível

construção de ferrovia com recursos da Superintendência do Desenvolvimento do

Nordeste - Sudene -, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -

BNDES -, do Banco do Nordeste do Brasil - BNB - ou de parceria público-privada. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José

Antônio Prates, Prefeito Municipal de Salinas; Sidon Etrusco, Diretor de Metalurgia,

representando Sérgio Alair Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento

Econômico; Renato Ciminelli, Coordenador do Pólo de Excelência Mineral,

representando Alberto Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia

e Ensino Superior; Ariovaldo de Melo Filho, Presidente da Federação das Indústrias

do Estado de Minas Gerais - Fiemg - regional norte, representando Robson Braga de

Andrade, Presidente da Fiemg; Alexandre Couri Sadi, Diretor-Presidente da

Mineração Minas Bahia - Miba -; Mário José Júnior de Camargos, Diretor

Administrativo da Camargos Júnior S.A.; José Mendes Batista, Superintendente,

representando Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Diretor de Negócios do Banco do

Nordeste do Brasil S.A.; Nixon Marlon, Presidente do Consórcio do Desenvolvimento

do Alto Rio Pardo; e Cristiano Moreira Silva, Promotor de Justiça, que são convidados
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a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Arlen

Santiago, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

exposições. O Deputado Marcus Pestana retira-se da reunião. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Carlos Gomes - Fábio Avelar.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 19.574 E

19.624, EM 8/3/2010

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Carlin Moura e Agostinho Patrus Filho, 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 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 os pareceres sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs 19.574 e

19.624. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres, em turno

único, pela manutenção do veto ao art. 1º da Lei nº 16.318 de 11/8/2006, ao qual se

refere o art. 4º da Proposição de Lei nº 19.574, e pela rejeição do veto ao art. 4º da

mesma lei, ao qual se refere o art. 4º da Proposição de Lei nº 19.574; e pela

manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.624, ambos relatados pelo

Deputado Marcus Pestana. 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, 8 de março de 2010.
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João Leite, Presidente - Carlin Moura - Agostinho Patrus Filho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.095/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

de utilidade pública a Associação Agrícola Comunitária Universo Verde - Asacuve -,

com sede no Município de Nanuque.

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 4.095/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Agrícola Comunitária Universo Verde - Asacuve -, com sede no Município de

Nanuque, entidade sem fins lucrativos que tem por escopo defender o interesse das

pessoas que vivem da terra, especialmente da agropecuária.

Para a consecução de sua finalidade, a instituição faz parceria com órgãos públicos

e entidades privadas, buscando melhorar a renda, o bem-estar social e a qualidade

de vida de seus associados, além de manter estabelecimentos culturais e

assistenciais de cunho filantrópico.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.095/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de março de 2010.

Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.858/2009

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório



____________________________________________________________________________
509

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação e dá outras providências.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por requerimento do Deputado Padre João, devidamente aprovado, vem agora a

matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, II, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende modificar a Lei nº 11.830, de 1995, que

dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências, com o

fito de adequá-la à Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a

instituição, a gestão e a extinção de fundos estaduais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1.

Argumentou que o projeto observou as regras de competência e a reserva de

iniciativa, promovendo algumas mudanças para adequação dos dispositivos à técnica

legislativa e às normas postas pela Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que

dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundos estaduais.

Feitas essas considerações, passamos à análise do projeto, no âmbito de nossa

competência regimental.

O FEH é fundo destinado ao financiamento de programas habitacionais para a

população de baixa renda. É indiscutível, portanto, a relevância de proposta que visa

a adequar as disposições de sua lei de criação à lei geral dos fundos, uma vez que a

sua execução se sujeita à legislação sobre a matéria.

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, órgão gestor

e agente financeiro do Fundo, foi responsável direta pela concepção e pela execução

de políticas que visam a reduzir o déficit habitacional em nosso Estado. Segundo

informações constantes do “site” do Governo estadual, a Cohab “já investiu cerca de

1,5 bilhão de reais e construiu cerca de 113 mil moradias em 370 Municípios

mineiros. Sua tarefa, entretanto, é gigantesca, porque a demanda social por novas
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moradias no nosso Estado é crônica e se acumulou ao longo dos anos”.

Com a aprovação do projeto, portanto, fica assegurada a manutenção de um

instrumento de realização de projetos de habitação popular, de relevante interesse

público e social, garantindo-se a efetividade do que dispõe o art. 246 da Constituição

do Estado, segundo o qual “o Poder Público adotará instrumentos para efetivar o

direito de todos à moradia, em condições dignas, mediante políticas habitacionais que

considerem as peculiaridades regionais e garantam a participação da sociedade civil”.

Em vista das razões expostas, consideramos oportunas e convenientes as medidas

consignadas na proposição.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.858/2009 na forma do Substitutivo n° 1, apresenta do pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente e relatora - Paulo Guedes - Doutor Ronaldo -

Ademir Lucas.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 46 AO PROJETO DE LEI Nº 2.215/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe aprova o Plano

Estadual de Educação de Minas Gerais.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada na Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática opinou

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por esta

Comissão.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 2 a 46, que vêm a essa Comissão para receber parecer, nos termos do
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art. 188, §2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em pauta contém o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, a

vigorar nos próximos dez anos, que traça objetivos e metas para a educação no

Estado.

O Substitutivo nº 1 desta Comissão incorporou às ações estratégicas e metas dos

onze temas que integram o projeto original diversas sugestões apresentadas pelos

Deputados que colaboraram com o relator, após discussões com o Poder Executivo e

com a sociedade no fórum técnico “Plano Decenal de Educação em Minas Gerais:

Desafios da Política Educacional”.

Submetida à discussão em Plenário, a proposição recebeu as Emendas nºs 2 a 46,

que passamos a analisar em seguida. Vale registrar que os autores e suas

respectivas emendas são: do Deputado Padre João, as Emendas nºs 2 a 4; do

Deputado André Quintão, as Emendas nºs 5 a 13; do Deputado Wander Borges, a

Emenda nº 14; do Deputado Carlin Moura, as Emendas nºs 15 a 37, 45 e 46; e,

finalmente, da Deputada Gláucia Brandão, as Emendas nºs 38 a 44.

As Emendas nºs 2, 3 e 46 têm por objetivo acrescentar às ações estratégicas e

metas do tema “Formação e valorização dos profissionais de educação” itens que, em

síntese, versam sobre a implementação, na rede estadual de ensino de Minas Gerais,

do disposto na Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, que instituiu o piso salarial

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Cumpre

ressaltar que o item 10.1.5 do Anexo I do Substitutivo nº 1, apresentado por esta

Comissão, já trata dessa matéria e está de acordo com a atual interpretação do

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação cautelar, na ADI nº 4.167 contra a

Lei nº 11.738, de 2008: considera que a referência para o pagamento do piso, até o

julgamento final da ação, é a remuneração. Foi considerada também, na redação do

item, a atualização com base na variação do valor de referência por aluno dos anos

iniciais do ensino fundamental prevista para o Fundeb, de acordo com o que dispõe a

Lei nº 11.738.

Na oportunidade de reexame da matéria e considerando os legítimos anseios dos

profissionais de educação, entendemos ser tempestiva uma reorientação quanto ao
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tratamento dado à questão do piso salarial, de forma a acolher a ideia contida nas

emendas em análise no formato do texto aprovado no Substitutivo nº 1, mas

excluindo-se a menção à remuneração. Tal exclusão não contraria a determinação do

STF, que apenas faculta aos Estados e Municípios a interpretação de que o piso

pode ser entendido como remuneração, se assim se considerar mais conveniente. O

teor da Emenda nº 46 é o que mais se aproxima do conteúdo que propomos para a

redação do item 10.1.5. Dessa forma, na redação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

46, mantemos referência à Lei Federal nº 11.738 como paradigma para

implementação do piso salarial em Minas Gerais, por considerarmos ser essa lei um

relevante marco para consolidar a valorização dos profissionais de educação básica

do Estado.

A Emenda nº 4 tem por objetivo acrescentar ao tema “Formação e valorização dos

profissionais de educação” a expressão “para garantir a efetiva valorização da

carreira dos profissionais da educação da rede pública estadual de Minas Gerais,

cabe aos governos assegurar-lhes salário digno e condições apropriadas de trabalho

como condições essenciais para a promoção da qualidade da educação pública”.

Entendemos que a citada expressão, não obstante válida do ponto de vista

principiológico, não é pertinente ao conjunto de ações estratégicas e metas do

PDEMG, pois estas constituem medidas de médio e longo prazos a serem

implementadas nos sistemas de ensino.

A Emenda nº 5 tem por objetivo criar e implementar ações de capacitação

continuada de recursos humanos envolvidos na execução do programa da

alimentação escolar. Segundo o autor, essa reivindicação está contida no documento

final do ciclo de debates “Alimentação escolar como estratégia de segurança

alimentar e nutricional”, realizado nesta Casa, no ano de 2007.

A necessidade de capacitação para os profissionais responsáveis pela alimentação

escolar está prevista no art. 17, IV, da Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009, que

dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e dá outras providências.

Segundo esse dispositivo legal, compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, realizar, em

parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, a
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capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do Programa Nacional

de Alimentação Escolar - Pnae - e no controle social desse programa. Na referida

norma legal e nas demais que regulamentam o Programa Nacional de Alimentação

Escolar - Pnae -, está previsto também que a responsabilidade técnica na execução

do programa compete ao nutricionista, com o auxílio dos técnicos em nutrição.

Durante as audiências públicas realizadas pela Comissão de Participação Popular,

com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2008-2011, foi apresentada a Proposta de Ação Legislativa nº 1.129/2009, de

autoria do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de

Minas Gerais - Consea-MG. Essa proposta de ação legislativa tinha por objetivo criar

a ação denominada “Capacitação continuada de recursos humanos envolvidos na

alimentação escolar” e foi aprovada pela Comissão de Participação Popular, na forma

de emendas ao PPAG e ao Projeto de Lei nº 3.909/2009, que contém a Lei

Orçamentária Anual, para o exercício de 2010.

Assim, em razão da Lei Federal nº 11.947, de 2009, e da perspectiva de uma ação

específica no PPAG para a capacitação dos profissionais da alimentação escolar,

somos pela aprovação da Emenda nº 5, na forma da Subemenda nº 1, que

apresentamos, para adequar o texto original à técnica legislativa.

A Emenda nº 6, que estipula a contratação de nutricionistas para as

Superintendências Regionais de Ensino - SREs -, foi justificadamente proposta para

atender ao disposto na Lei Federal nº 11.947, de 16/6/09. A referida lei estabelece

que, nos programas de alimentação escolar dos sistemas de ensino, a elaboração de

cardápios e a orientação para a compra de gêneros alimentícios devem estar sob a

responsabilidade técnica de um nutricionista. No entanto, o cumprimento do disposto

na citada lei federal não necessariamente precisa se dar por meio de contratação de

profissionais pelas SREs. Em primeiro lugar, porque tais superintendências têm

grande diversidade territorial e de alunados, não havendo nenhum estudo que

recomende ser esta a melhor estrutura de atendimento para a supervisão da

alimentação escolar. Em segundo, a supervisão do nutricionista, conforme exigência

da lei federal, pode ser instituída por diferentes meios, além da contratação de



____________________________________________________________________________
514

profissionais, como a criação de cargos e a realização de concursos públicos para

preenchê-los. De acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/7/2009, o

nutricionista dos órgãos executores do Pnae deve estar vinculado ao respectivo órgão

e registrado no FNDE. No entanto, a escolha da forma como a responsabilidade

técnica do nutricionista será efetivada deve ficar a critério da autoridade competente,

conforme julgamento de conveniência e oportunidade.

Para atender ao objetivo proposto da Emenda nº 6, isto é, inserir entre os objetivos

e as metas do Plano Decenal de Educação a atenção para com a orientação

nutricional nos sistemas de ensino, propomos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 6, que

incide sobre as ações estratégicas do tema “Diálogos entre as redes de ensino e suas

interações”, de forma a possibilitar a adequada orientação nutricional nos programas

de alimentação escolar implementados pelas redes estadual e municipais.

A Emenda nº 7 tem por objetivo a promoção, por parte do Estado, de práticas

alimentares saudáveis no ambiente escolar, com medidas que visem à aquisição de

bons hábitos alimentares. No padrão alimentar do brasileiro, predomina uma

alimentação densamente calórica. Para modificar essa situação, não basta difundir

informações nutricionais, é necessário criar condições para a formação de hábitos

sadios no campo da alimentação, evitando que os alunos sejam expostos a situações

que os levem a ingerir alimentos que façam mal à saúde.

Conforme justifica o autor da emenda em análise, ela está de acordo com a Lei nº

15.072, de 5/4/2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e

nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino, alterada

pela Lei nº 18.732, de 4/9/2009. A Portaria Interministerial nº 1.010, de 8/5/2006,

também dispõe sobre o tema, ao instituir as diretrizes para a promoção da

alimentação saudável nas escolas da educação básica das redes públicas e privadas,

de âmbito nacional.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 15.072, os programas de educação alimentar e

nutricional a serem desenvolvidos nas escolas terão como diretrizes básicas: a

integração pedagógica com os temas transversais relacionados com a saúde e a

educação ambiental constantes nas propostas curriculares das escolas; a

conscientização de crianças e adolescentes, de suas famílias e da comunidade dos
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alunos, em especial sobre a importância de alimentação saudável e a melhoria da

qualidade de vida; o desenvolvimento de atividades educativas que tenham por tema

a alimentação, como oficinas de culinária, cultivo de horta, exibição de vídeos ou

programas veiculados pelos órgãos de educação e saúde, pesquisas e palestras; e a

realização de parcerias com entidades governamentais e não governamentais, para a

concretização desses programas.

Para efetivar programas e ações do Estado que têm por objetivo a conscientização

da importância de uma alimentação saudável, somos pelo acolhimento da Emenda nº

7 na forma da Subemenda nº 1, que apresentamos. A subemenda visa a adequar o

texto original à técnica legislativa.

As Emendas nºs 8 a 11, do Deputado André Quintão, propõem a implantação de

ações de acompanhamento social, para os alunos e seus familiares, nas escolas de

ensino fundamental situadas em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano -

IDH - ou de grande vulnerabilidade social.

Em que pese a haver comprovada demanda de ações da natureza de que trata a

emenda nas comunidades menos favorecidas, ponderamos que o desenvolvimento

de programas de acompanhamento social no âmbito da rede pública de ensino pode

ser dificultado por alguns fatores. O primeiro a destacar é o referente às obrigações

constitucionais na oferta de educação. O acompanhamento social, nos termos da Lei

nº 16.683, de 10/1/2007, não se enquadra nos programas suplementares a serem

implementados pelo poder público para garantir o direito à educação, conforme o

inciso XVI do art. 198 da Constituição Estadual. Ainda que o Estado deliberasse

executá-los, os recursos despendidos com os alunos ou com os seus familiares não

poderiam ser computados como despesas de educação, conforme determina o art. 71

da Lei nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB.

Além disso, o acompanhamento social realizado de forma sistemática no Estado

está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no

âmbito do Programa Poupança Jovem, programa estruturador da área de resultados

Protagonismo Juvenil, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. O

objetivo do programa é estimular o comportamento pró-ativo dos jovens em áreas de

risco, de modo a encorajá-los a concluir o ensino médio, uma vez que as maiores
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taxas de evasão e as menores taxas de conclusão se referem a esse nível de ensino.

De fato, ações complementares de acompanhamento de jovens em situação de

vulnerabilidade, nos termos da Lei nº 16.683, de 2007, fortalecem redes locais de

proteção e atendimento aos adolescentes e aos jovens adultos, de modo a torná-los

protagonistas nas comunidades em que vivem e corresponsáveis pelo seu sucesso

escolar, além de conscientizar as famílias sobre a importância da educação como

estratégia de mobilidade social e de melhoria da qualidade de vida e dos impactos

negativos da exploração precoce do trabalho infanto-juvenil.

Por esse motivo, somos favoráveis, em parte, às alterações propostas pelas

Emendas nºs 8 a 11. Elas incluem, entre as ações estratégicas e metas do ensino

médio e do ensino fundamental, a implantação, nas escolas estaduais, do

acompanhamento social de alunos e suas famílias em regiões de baixo IDH ou de

vulnerabilidade social intensa, o que exigirá a colaboração dos órgãos

governamentais afetos às áreas de educação e desenvolvimento social para a

extensão do Programa Poupança Jovem, para ampliar o atendimento aos alunos do

ensino médio, bem como para a adaptação de seu modelo ao perfil dos alunos das

escolas estaduais de ensino fundamental. No entanto, consideramos que as

Emendas nºs 8 e 10, voltadas à inclusão de meta específica, dão tratamento mais

adequado à matéria. A fixação de um prazo para implantação do acompanhamento

social nas escolas de ensino médio situadas em áreas de vulnerabilidade social

intensa ou baixo IDH está de acordo com o espírito de planejamento de médio e

longo prazos que orienta o Plano Decenal de Educação.

Por conseguinte, somos pelo acatamento das Emendas nºs 8 e 10 na forma das

Subemendas nº 1, mas somos pelo não acolhimento das Emendas nºs 9 e 11, de

mesmo teor, por buscarem inserir a matéria nas ações estratégicas, repetição que

consideramos desnecessária e inadequada.

A Emenda nº 12 propõe o acréscimo da expressão “assegurado o cumprimento do

disposto no art. 14 da Lei Federal nº 11.497, de 2009” ao final dos itens 1.1.6, 2.1.5,

3.2.8, 5.1.4, 6.1.6 e 8.1.5, relativos à alimentação escolar. Segundo o citado

dispositivo legal, “do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito

do Pnae, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de
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gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar

rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária,

as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas”.

Considerando-se que a imperatividade é um dos atributos do ato legal, não há

necessidade de acrescentar a expressão “assegurado o cumprimento do disposto no

art. 14 da Lei Federal nº 11.497, de 2009” aos itens em questão. Além disso, deve-se

levar em conta que a própria lei federal estabelece situações de excepcionalidade

quanto ao cumprimento do dispositivo e a observância do percentual previsto ainda

requererá a regulamentação do FNDE. Na forma originalmente proposta, por

conseguinte, a emenda em tela não deve prosperar. Somos, portanto, pela sua

aprovação na forma da Subemenda nº 1, que estipula conteúdo que atende aos

anseios do autor quanto à vinculação de parte dos recursos suplementados pelo

Estado, no mesmo parâmetro federal de 30%, para a compra regionalizada de

produtos da agricultura familiar nos programas de alimentação escolar.

A Emenda nº 13 tem por objetivo assegurar a participação das comunidades

indígenas na formulação dos padrões de atendimento, dos projetos educativos e

pedagógicos e dos critérios de avaliação sistêmica da educação indígena.

A Secretaria de Estado de Educação - SEE-MG -, em 1995, instituiu o Programa de

Implantação de Escolas Indígenas em Minas Gerais, atualmente desenvolvido em

parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, a Fundação

Nacional do Índio - Funai - e o Instituto Estadual de Florestas - IEF.

O programa tem por finalidade formar professores indígenas. Sua grade curricular,

aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, é adaptada à realidade de cada

etnia, nos termos da Resolução nº 3, de 10/11/99, do Conselho Nacional de

Educação, que especifica o funcionamento e a estrutura das escolas indígenas. Na

grade curricular, há conteúdos sobre alternativas econômicas, uso do território,

conservação ambiental e direitos, cultura e língua indígenas. Para que as

peculiaridades de cada cultura sejam respeitadas, o programa oferece

acompanhamento de antropólogos e linguistas e, para cada escola, há uma proposta

curricular específica. Atualmente, o Estado conta com 301 educadores, em 60

escolas indígenas, para atender 3.425 alunos de diversas etnias no ensino
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fundamental e, no caso da etnia xacriabá, também no ensino médio.

Em que pese ao apoio das instituições acadêmicas e governamentais, só a

participação direta da comunidade indígena, em colaboração com a Superintendência

de Modalidades e Temáticas Especiais da SEE, é que possibilitará a definição da

infraestrutura física das escolas, assim como do plano curricular, do calendário, dos

métodos de ensino, da gestão escolar e, fundamentalmente, dos critérios para a

avaliação sistêmica que o Estado pretende implementar.

Somos, pois, pelo acolhimento da Emenda nº 13 na forma da Subemenda nº 1, que

apresentamos, com o objetivo de adequar o texto original à técnica legislativa.

A Emenda nº 14 tem o mesmo conteúdo de sugestão já apresentada pelo autor na

fase de discussão do projeto de lei em epígrafe nesta Comissão de mérito e não foi

acatada em razão de sua não pertinência aos temas do Plano Estadual de Educação.

A emenda se assemelha, ainda, a sugestão de mesmo teor apresentada no fórum

técnico “Plano Decenal de Educação”, a qual não foi priorizada nem nos grupos de

trabalho nem na plenária final do evento. Tendo em vista a não pertinência da

emenda, somos por sua rejeição.

A Emenda nº 15 visa acrescentar novo item ao tema “Educação indígena, do

campo e quilombola” com o objetivo de implementar nos ensinos fundamental e

médio, inclusive no EJA, e em todos os Municípios do Estado, num prazo de três

anos, o programa Projovem Campo - Saberes da Terra -, atendendo inclusive

pessoas com idade acima de 29 anos. Essa emenda é baseada na Sugestão nº 148

do documento final do fórum técnico “Plano Decenal de Minas Gerais: desafios da

política educacional”, sobre a qual nos pronunciamos quando da análise, em 1º turno,

do projeto de lei original. O Estado é parceiro da União no programa federal Projovem

Campo, dirigido aos jovens agricultores com idade de 18 a 29 anos que são

alfabetizados, mas que não têm ensino fundamental completo. Assim, parte da

pretensão da emenda não pode ser atendida. Em 2009, o programa disponibilizou

apenas 24 mil vagas para todo o País, o que torna inexequível a abrangência

pretendida em um prazo de três anos. Por essas razões, somos pelo não acolhimento

da Emenda nº 15.

A Emenda nº 16, que pretende garantir aos profissionais da educação ingresso,
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permanência e inclusão gratuitos em curso superior de graduação, especialização,

mestrado e doutorado, já foi objeto de análise na apreciação da matéria nesta

Comissão de Educação, quando nos manifestamos pela aprovação da matéria na

forma do item 10.2.2. Consideramos que não faz sentido o estabelecimento de metas

na forma proposta pela emenda, pois a formação em mestrado e doutorado é exigida

apenas para a docência em nível superior. Assim, na educação básica, essas

titulações devem ser consideradas como formação complementar e incentivadas

como forma de promover o aprimoramento profissional. Portanto, a licença

remunerada para cursar a pós-graduação não é condição primordial para a formação

dos profissionais da educação básica, mas uma possibilidade que deve ser aberta

para a avaliação de conveniência e oportunidade por parte da autoridade

administrativa, em cada caso. Esse é o teor da Subemenda nº 1 que apresentamos à

Emenda nº 16.

A Emenda nº 17 tem por objetivo garantir a manutenção e ampliação do curso

Normal de nível médio, com vistas à elevação, na educação infantil, do número de

profissionais com essa formação. Antes de passar à análise da emenda em questão,

é importante ressaltar que a Emenda nº 27 apresenta objeto similar.

A formação de docentes para a educação básica já está contida no item 10.1.2 do

Anexo I do Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão. O item em questão

versa sobre o desenvolvimento de programas de formação inicial, de nível superior,

para professores da rede pública. Embora o art. 62 da Lei Federal nº 9.394, de

20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, admita curso

de nível médio, na modalidade Normal, como formação mínima para o exercício do

magistério na educação infantil e nas quatro séries iniciais do ensino fundamental, é

importante frisar que a própria legislação confere à formação em nível médio um

caráter excepcional. Há consenso entre especialistas, legisladores e educadores

sobre a necessidade de os docentes de todos os níveis da educação básica terem

formação em nível superior, razão pela qual o item 10.1.2 faz menção apenas a esse

nível de formação.

Contudo, a demanda pelo curso Normal em nível médio é, ainda, significativa,

especialmente nas redes municipais e nas escolas filantrópicas conveniadas com os
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Municipíos, o que requer ações do poder público para garantir a oferta desse curso,

que é a porta de entrada para a docência. A Secretaria de Estado de Educação

oferece, por meio do Programa de Educação Profissional - PEP -, o curso Normal em

nível médio, com o objetivo de preparar professores para a educação infantil e de

capacitar aqueles que não têm a formação legal exigida. Dessa forma, com o objetivo

de ampliar a oferta de vagas para o curso Normal em nível médio, opinamos pelo

acolhimento da emenda em questão na forma da Subemenda nº 1, que aglutina as

Emendas nºs 17 e 27 e acrescenta item ao tema “Formação e valorização dos

profissionais de educação básica”.

As Emendas nºs 18 a 22 são baseadas em contribuição do fórum técnico “Plano

Decenal de Educação em Minas Gerais: desafios da política educacional”, já

analisadas por esta Comissão de Educação no 1º turno.

A Emenda nº 18 busca reintroduzir sugestão do fórum técnico para garantir o

estágio curricular do curso Normal de nível médio. Com a criação de coordenação

pedagógica para o curso, é medida inócua, pois, segundo informações da Secretaria

de Estado de Educação, os cursos já contam com coordenação pedagógica e o

estágio curricular está, de acordo com esse órgão, sendo cumprido regularmente nas

escolas estaduais. Por conseguinte, não acatamos a referida emenda.

A Emenda nº 19 não foi acolhida por já estar previsto, no art. 3° do Projeto de Lei nº

2.215/2008, que o PDEMG será avaliado de dois em dois anos pelo Poder Executivo,

em articulação com a Assembleia Legislativa, os Municípios e a sociedade civil.

A Emenda nº 21 propõe implantar imediatamente a liberação prevista no § 2º do art.

2º da Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, que institui o piso salarial profissional

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, e determina,

em seu art. 2º, § 4º, que, na composição de jornada de trabalho dos docentes, dever-

se-ia observar o máximo de dois terços de sua carga horária para o desempenho de

atividades de interação com os educandos. No entanto, a constitucionalidade desse

dispositivo foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal - STF - por meio da

ADI nº 4167-3. Em decisão liminar, o STF se posicionou pela inconstitucionalidade do

dispositivo questionado, sob o argumento de que ele afronta a autonomia dos entes

federados e invade competência privativa dos chefes dos Poderes Executivos
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Estaduais e Municipais. A proposta de emenda em questão contém os mesmos vícios

encontrados no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738, de 2008, razão pela qual não a

acatamos.

A Emenda nº 22 propõe ampliar as fontes de recursos públicos para a educação,

visando a garantir parceria entre as Secretarias de Estado de Saúde e de

Desenvolvimento Social, para que psicólogos educacionais, pedagogos,

psicopedagogos, fonoaudiólogos, auxiliares de enfermagem e assistentes sociais

atuem nas escolas públicas estaduais.

Com a promulgação da Emenda à Constituição nº 59, de 2009, o ensino obrigatório

e gratuito passou a abranger a faixa etária de 4 a 17 anos, ou seja, da pré-escola ao

ensino médio, inclusive para aqueles que não tiveram acesso a ele na idade própria.

Crescem, portanto, as responsabilidades dos entes federativos na oferta de educação

básica. Não houve, entretanto, até o momento, incremento significativo de recursos

financeiros para o cumprimento das metas de universalização da educação básica,

pois o Fundeb, que substituiu o Fundef como principal fonte de financiamento da

educação básica, apenas subvinculou uma parcela maior de recursos das receitas de

tributos já vinculados à Educação, e a complementação por parte da União abrange

apenas alguns Estados do Nordeste. Com o fim gradual da Desvinculação das

Receitas da União - DRU -, também prevista na Emenda nº 59, poderá haver uma

elevação dos aportes financeiros para a educação básica, mas sua aplicação

obedecerá aos critérios definidos pela União.

Além disso, a atuação de profissionais de saúde e de assistência social nas escolas

deve seguir a lógica de implantação e funcionamento dos Sistemas Únicos de Saúde

e de Assistência Social - SUS e Suas, respectivamente -, que é o atendimento

territorializado. Assim, a unidade básica de saúde ou de assistência social atenderá,

caso necessário, aos alunos das escolas situadas em sua área de abrangência.

Quanto às demais profissões citadas, as escolas estaduais já contam com o

especialista em educação básica, profissional com formação em pedagogia

responsável pela supervisão pedagógica da unidade de ensino.

Pelos argumentos expostos, somos pelo não acatamento da Emenda nº 22.

A Emenda nº 23 sugere o acréscimo de todas as propostas do seminário legislativo
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“Esporte, infância e adolescência: caminho para a cidadania”, em especial as que se

referem à prática da educação física na rede pública estadual de ensino. O

documento citado não é compatível, na sua maior parte, com as ações estratégicas e

metas do projeto em epígrafe, e a emenda proposta é genérica e imprecisa. Ressalte-

se que, com a aprovação das Emendas nºs 39 a 44, na forma original ou por meio de

subemendas, os principais conteúdos comuns entre esse Seminário Legislativo e o

Plano Decenal em análise são incorporados ao Anexo I do Substitutivo nº 1 desta

Comissão.

Já a Emenda nº 24 tem por objetivo garantir estrutura física e pedagógica e

profissionais especializados para o atendimento, nas instituições de educação infantil,

de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. No parecer de 1º turno

apresentado por esta Comissão, foi recomendada a inserção, no Anexo I do

Substitutivo nº 1, do item 6.2.2 no tema “Educação especial”, que trata da garantia de

acessibilidade e profissionais especializados para o atendimento de alunos com

algum tipo de deficiência em todas as escolas públicas de educação básica. Como a

emenda em análise já está atendida, opinamos por sua rejeição.

A Emenda nº 25 trata da garantia do transporte escolar para o ensino fundamental

urbano e rural. Cumpre ressaltar que a terminologia utilizada na emenda está

inadequada em relação às reivindicações dos movimentos sociais do campo, que

repudiam a expressão “educação rural”.

Além disso, a proposição já está compreendida na meta 12.2.2, do tema “Diálogos

entre as redes de ensino e sua interação”, constante do Anexo I do Substitutivo nº 1,

que é até mais abrangente, ao estipular o atendimento do transporte escolar para

alunos da educação básica em todas as etapas e modalidades de ensino. A

educação do campo, de fato, tem sido prioridade no atendimento do transporte

escolar, em razão das distâncias percorridas pelos alunos. Esse é o cerne da

proposta apresentada, motivo pelo qual acatamos a Emenda nº 25 na forma da

Subemenda nº 1.

A Emenda nº 26, por sua vez, visa ao estabelecimento de programa de formação

para os profissionais da educação infantil, com o intuito de garantir que, em cinco

anos, todos os dirigentes de instituições de educação infantil e todos os docentes que
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atuam nesse nível de ensino tenham formação de nível superior. O estabelecimento

de programa de formação para os docentes da educação básica já é tratado no item

10.1.2 do Anexo I do Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão. Quanto à

estipulação de prazo para que todos os docentes que atuam na educação infantil

tenham habilitação exigida em lei, o item 10.2.4 do mesmo anexo já trata da matéria.

Contudo, consideramos válida a proposta de exigência de formação superior para os

dirigentes de instituições de educação infantil e apresentamos à emenda em análise a

Subemenda nº 1, para propor a inserção de item ao tema “Educação infantil” que

trate sobre a formação dos dirigentes das escolas de educação infantil.

A Emenda nº 27, cujo teor é semelhante ao da Emenda nº 17, tem por objetivo

ampliar a oferta de vagas em curso Normal de nível médio e superior para formação

de docentes para atuar na educação infantil. Na análise da Emenda nº 17, esta

Comissão opinou por aglutiná-la, por meio da Subemenda nº 1, à emenda em

análise. Por essa razão, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 17, a

Emenda nº 27 fica prejudicada.

As Emendas nºs 28 a 37 ao Projeto de Lei nº 2.215/2008 têm por objetivo

acrescentar novos itens ao tema “Educação indígena, do campo e quilombola”.

A Emenda nº 28 visa acrescentar novo item sobre projetos educativos, inclusive

plano curricular, calendário, métodos de ensino e materiais didáticos. Parece-nos que

essa emenda, assim como outras da mesma autoria, refere-se ao texto original do

projeto de lei, pois o seu conteúdo já está atendido na Ação Estratégica 8.1.2 do

Substitutivo nº 1, aprovado por esta Comissão. Essa emenda apenas acrescenta ao

texto dessa ação estratégica a palavra “ampliar”, após a palavra “implementar”.

Parece-nos claro que o PDEMG, por meio de suas ações e metas, e os órgãos

governamentais e não governamentais pretendem implementar, ou seja, criar, definir,

implantar, ampliar, desenvolver e tudo o mais que se fizer necessário em prol da

educação indígena, do campo e quilombola. Somos, pois, pelo não acolhimento da

Emenda nº 28.

A Emenda nº 29 tem por objetivo acrescentar novo item visando consolidar as

escolas indígenas, do campo e quilombola e colaborar na elaboração ou na revisão

de seus projetos pedagógicos. Retomamos a justificação apresentada anteriormente:
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no que concerne aos projetos pedagógicos, a pretensão do autor está atendida na

Ação Estratégica nº 8.1.3 do Substitutivo nº 1, e a consolidação das escolas

indígenas, do campo e quilombola é objetivo primordial do conjunto de ações

estratégicas e metas estipulados naquele tema. No entanto, para explicitar a

necessidade dessa consolidação, somos pelo acolhimento da Emenda nº 29 na forma

da Subemenda nº 1.

A Emenda nº 30 propõe novo item com o objetivo de implementar na educação

mineira as determinações da Resolução nº 1, de 17/6/2004, do Conselho Nacional de

Educação, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de história e

cultura afro-brasileira, africana e indígena. A emenda em análise é oriunda da

Sugestão nº 139 do documento final do fórum técnico “Plano Decenal de Minas

Gerais: desafios da política educacional”, e a sua justificação tem como referência a

Lei Federal nº 11.645, de 10/3/2008, e a Resolução do Conselho Deliberativo do

FNDE nº 8, de 26/3/2009, que tratam do ensino da história e da cultura afro-brasileira,

africana e indígena. Entretanto, em razão exatamente desses dispositivos legais e por

orientação da SEE-MG, o conteúdo curricular relativo a etnias já está sendo

implementado, motivo pelo qual somos pelo não acolhimento da Emenda nº 30.

A Emenda nº 31 tem por objetivo acrescentar novo item para aprovar, regulamentar

e implementar as diretrizes operacionais para a educação indígena, do campo e

quilombola, nos termos da Resolução CNE-CEB nº 3, de 10/11/99. Essa resolução

fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras

providências. Dessa forma, não se trata de norma legal atinente à educação

quilombola ou à educação do campo, objeto da Resolução CNE-CEB nº 1, de

3/4/2002. No que concerne à educação indígena, a SEE-MG já vem desenvolvendo

diversas ações para implementar diretrizes operacionais, notadamente o Programa

de Implementação de Escolas Indígenas em Minas Gerais. Criado em 1995 - anterior,

portanto, à citada Resolução nº 3, de 1999 -, esse programa, realizado em parceria

com a UFMG, a Funai e o IEF, vem oferecendo educação de qualidade a todas as

etnias indígenas, no ensino fundamental, e à etnia xacriabá, no ensino médio. Para

lidar com as peculiaridades de cada cultura, o programa oferece acompanhamento de

antropólogos e linguistas e há uma proposta curricular específica para cada escola.
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Assim, somos pelo não acolhimento da Emenda nº 31.

A Emenda nº 32, oriunda da Sugestão nº 142 do documento final do fórum técnico

mencionado, propõe novo item com o objetivo de extinguir a política de nucleação

das escolas do campo em área urbana e expandir as redes de ensino estadual e

municipal nas comunidades rurais. O Estado, por meio de sua rede de escolas ou por

meio de parcerias, já vem atendendo e ampliando a educação nas comunidades

rurais. Em algumas situações, é forçoso reconhecer, a oferta de vagas em área

urbana é opção melhor do que nenhuma oferta. É por isso que, na forma proposta,

não é possível acatar a referida emenda. Tendo em vista sua principal finalidade, que

é evitar a transferência sistemática de alunos do campo para escolas do meio urbano,

apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 32.

A Emenda nº 33 tem por objetivo adotar a expressão “educação do campo” como

referência das escolas e dos projetos educacionais pertencentes a essa modalidade

de ensino. Como algumas emendas anteriormente analisadas, a emenda em questão

se aplica ao projeto de lei original, pois o Substitutivo nº 1 está fundamentado no

conceito de educação do campo e não no de educação rural. Dessa forma, é

improcedente a Emenda nº 33, e não a acatamos.

A Emenda nº 34 propõe novo item com o objetivo de implementar, em três anos, o

ensino médio e profissional na educação indígena, do campo e quilombola, em

parceria com os Municípios, em consonância com os processos produtivos e

ambientais locais. A maior parte do conteúdo da emenda está atendida no item 7.2.5

do Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão, que propõe, em dois anos,

implementar programas de educação profissional destinados aos alunos de escolas

indígenas, quilombolas e do campo, considerada a vocação e os arranjos produtivos

locais. Assim, para atender ao que ainda não havia sido acolhido no Substitutivo nº 1,

apresentamos a Subemenda nº 1, de modo a ajustar a redação do item 7.2.5 do

Anexo I do Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 35, originária da Sugestão nº 158 do fórum técnico mencionado,

propõe acrescentar item novo que visa a ampliar, em três anos, a oferta de cursos de

licenciatura, em diferentes áreas do conhecimento, em todas as instituições de ensino

superior, para a formação específica de educadores indígenas, do campo e de
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comunidades remanescentes de quilombos, valorizando a formação em alternância,

presencial e à distância, com a participação da sociedade civil organizada do campo.

Considerando que, em sua maior parte, a matéria está inserida nos itens 8.1.1 e 8.2.1

do tema “Educação indígena, do campo e quilombola” e no tema “Valorização e

formação dos profissionais de educação” do Substitutivo nº 1, apresentado por esta

Comissão, deixamos de acolher a Emenda nº 35 na forma proposta. Apresentamos,

contudo, a Subemenda nº 1, para incluir o conteúdo sugerido no contexto mais geral

da formação de educadores para atuação em comunidades indígenas, do campo e

quilombolas.

A Emenda nº 36 propõe o acréscimo de item novo prevendo a instalação, em dois

anos, de laboratórios de informática conectados à internet em 100% das escolas

estaduais indígenas, do campo e de comunidades remanescentes de quilombos e

orientando a rede municipal de ensino para que alcance a mesma meta. No que

concerne à instalação de laboratórios, a emenda é idêntica ao texto do item 8.2.3 do

Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão. A orientação aos Municípios já

está prevista no art. 2º, “caput” e parágrafo único, do Substitutivo nº 1. Dessa forma,

somos pelo não acolhimento da Emenda nº 36.

A Emenda nº 37 acrescenta item novo com o objetivo de desenvolver e consolidar,

em três anos, modelo de organização e funcionamento das escolas indígenas, do

campo e de comunidades remanescentes de quilombos, adequando o currículo ao

calendário agrícola e adotando a metodologia de alternância. O conteúdo da emenda

está contido nas Ações Estratégicas 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 e nas Metas 8.2.1 e 8.2.4 do

Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão, razão pela qual deixamos de

acolhê-la.

A Emenda nº 38 tem por objetivo implantar calendário de atividades esportivas e

paraesportivas permanente e articulado nas escolas de nível fundamental e médio,

estaduais e municipais, públicas e privadas. Essa é uma demanda da comunidade

esportiva do Estado, conforme consta do documento final do seminário legislativo

“Esporte, infância e adolescência: caminho para a cidadania”. Portanto, opinamos por

sua aprovação.

A educação física é um meio fundamental para o desenvolvimento integral do
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aluno, garantido no art. 217 da Constituição da República e no art. 218 da

Constituição mineira, que definem o desporto educacional como prática prioritária a

ser fomentada pelo Estado. É também tratada na Lei Federal nº 9.615, de 24/3/98,

como forma de desporto praticado com a finalidade de alcançar o desenvolvimento do

indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. A Lei

de Diretrizes e Bases da Educação - Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 - determina a

oferta obrigatória da educação física, o que nem sempre é cumprido pelos

estabelecimentos de ensino. Por conseguinte, somos pela aprovação das Emendas

nºs 39, 40 e 42 na forma das Subemendas nº 1.

As comunidades no entorno das escolas têm pleiteado a utilização das instituições

de ensino para a realização de projetos esportivos e socioeducativos, nos moldes dos

programas Escola de Tempo Integral e Escola Viva, Comunidade Ativa. Por

conseguinte, somos favoráveis às Emendas nºs 41, 43 e 44, que propõem o

atendimento dessa demanda com a oferta de projetos esportivos e paraesportivos em

todas as escolas da rede estadual, tanto no ensino fundamental quanto no ensino

médio, inclusive nas comunidades indígenas, do campo e remanescentes de

quilombos.

Por fim, a Emenda nº 45 pretende instruir o Estado a adequar a Lei nº 15.293, de

5/8/2008, que institui as carreiras dos profissionais da educação básica do Estado, às

determinações da Resolução nº 2, de 2009, do CNE-CEB. Esclarecemos que o teor

do item 10.1.6 é idêntico ao da emenda e, portanto, deixamos de acatá-la.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas nºs 38, 41, 43 e 44 e

das Emendas nºs 5 a 8, 10, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 42 e 46 na

forma das Subemendas nº 1, que apresentamos; e pela rejeição das Emendas nºs 4,

9, 11, 14, 15, 18 a 24, 28, 30, 31, 33, 36, 37 e 45.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 17, fica prejudicada a Emenda

nº 27, e, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 46, ficam prejudicadas

as Emendas nºs 2 e 3.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 5

Acrescente-se ao Anexo I do Substitutivo nº 1 o seguinte item:
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“11.1.10 - Implementar programas de capacitação continuada de recursos humanos

envolvidos na execução do programa de alimentação escolar .”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 6

Acrescente-se ao Anexo I do Substitutivo nº 1 o seguinte item:

“11.1.11 - Dotar o Estado de nutricionistas habilitados, com vínculo com a

administração pública, para coordenar as ações dos programas de alimentação

escolar.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 7

Acrescente-se ao Anexo I do Substitutivo nº 1 o seguinte item:

“11.1.9 - Efetivar programas de educação alimentar e nutricional nas escolas da

educação básica, com o objetivo de estimular a formação de hábitos alimentares

saudáveis.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 8

Acrescente-se ao Anexo I do Substitutivo nº 1 o seguinte item:

“3.2.16 - Ampliar, em cinco anos, o alcance das ações de acompanhamento

sociofamiliar para alunos de escolas de ensino médio pertencentes a comunidades

que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – ou

vulnerabilidade social intensa, bem como para suas famílias, de forma a atender a

todas as regiões do Estado.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 10

Acrescente-se aos dispositivos constantes do Anexo I do Substitutivo nº 1 o

seguinte item:

“2.2.13 - Implantar, em cinco anos, nas escolas estaduais de ensino fundamental,

prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, ações de

acompanhamento social para atendimento de alunos pertencentes a comunidades

que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – ou

vulnerabilidade social intensa, bem como de suas famílias.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 12

Acrescentem ao final dos itens 1.1.6, 2.1.5, 3.2.8, 5.1.4, 6.1.6 e 8.1.5, integrantes

do Anexo I do Substitutivo nº 1, os termos “destinando-se pelo menos 30% (trinta por

cento) dos recursos suplementados pelo Estado para a aquisição regionalizada de
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produtos da agricultura familiar.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 13

Acrescente-se ao Anexo I do Substitutivo nº 1 o seguinte item 8.1.5:

“8.1.5 - Assegurar a participação de lideranças políticas das comunidades indígenas

na definição dos padrões de atendimento e dos projetos educativos e pedagógicos e

na formação de critérios para a avaliação sistêmica da educação indígena.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 16

Acrescentem-se ao final do item 10.2.2, que integra o Anexo I do Substitutivo nº 1,

os termos “admitindo-se possibilidade de licença remunerada sem prejuízo à

carreira.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 17

Acrescente-se o seguinte item ao Anexo I do Substitutivo nº 1, renumerando-se os

demais:

“10.1.3 - Ampliar a oferta de vagas em cursos normais de nível médio destinados à

formação de docentes para a educação infantil.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 25

Acrescentem-se ao “caput” do item 12.2.2 do Anexo I do Substitutivo nº 1 os termos

“com prioridade à educação do campo”, após a expressão “Programa de Transporte

Escolar,”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 26

Acrescente-se o seguinte item ao Anexo I do Substitutivo nº 1:

“1.1.7 - Desenvolver programas de formação inicial em nível superior e de

capacitação continuada para os dirigentes de instituições de educação infantil.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 29

Dê-se ao item 8.1.3, que integra o Anexo I do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“8.1.3 - Consolidar as escolas de educação indígena, do campo e de comunidades

de remanescentes de quilombos e colaborar na elaboração ou na revisão de seus

projetos pedagógicos.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 32

Acrescentem-se ao final do item 8.2.4, que integra o Anexo I do Substitutivo nº 1, os

seguintes termos: “evitando-se a transferência de alunos de escolas do campo para
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escolas em área urbana.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 34

Dê-se ao item 7.2.5 do Anexo I do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“7.2.5 - Implantar, em dois anos, educação profissional destinada aos alunos de

escolas indígenas, quilombolas e do campo, considerada a vocação e os arranjos

produtivos locais.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 35

Acrescente-se ao Anexo I do Substitutivo nº 1 o seguinte item:

“8.2.5 - Ampliar as opções de cursos de formação de educadores indígenas, do

campo e de comunidades remanescentes de quilombos, por meio da oferta de cursos

nos sistemas de alternância, presencial e à distância.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 39

Acrescente-se o seguinte item ao Anexo I do Substitutivo nº 1, renumerando-se os

subsequentes:

“2.1.3 - Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries do ensino

fundamental, nos estabelecimentos da rede estadual, por professores habilitados e

com carga horária mínima de três aulas semanais.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 40

Dê-se ao item 2.1.4 do Anexo I do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“2.1.4 - Universalizar, em três anos, em articulação com as áreas de saúde e de

assistência social, com instituições de ensino superior e com os Municípios, os

exames de acuidade visual e auditiva e a avaliação postural, funcional, nutricional e

cognitiva dos alunos das escolas públicas de ensino fundamental.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 42

Acrescente-se o seguinte item ao Anexo I do Substitutivo nº 1, renumerando-se os

subsequentes:

“3.1.3 - Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries do ensino

médio, nos estabelecimentos da rede estadual, por professores habilitados e com

carga horária mínima de três aulas semanais.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 46

Dê-se ao item 10.1.5 do Anexo I do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
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“10.1.5 - Assegurar, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, que o

vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação

básica corresponda, no mínimo, ao valor determinado na Lei Federal nº 11.738, de 16

de julho de 2008, para o Piso Salarial Profissional Nacional, a ser atualizado

anualmente conforme o valor por aluno referente aos anos iniciais do ensino

fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei Federal nº 11.494, de

20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb.”.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Ruy Muniz, Presidente e relator - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/3/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Carlos Hermínio

Barreira, ocorrido em 3/3/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Ofício nº 2/2010 (encaminhando informações prestadas pela Juíza

Relatora da Ação Penal AP 3812006), do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral -

Ofícios e cartão - Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.343 a 4.351/2010 - Requerimentos nºs 5.611 a

5.614/2010 - Requerimento do Deputado Doutor Rinaldo - Interrupção e reabertura

dos trabalhos ordinários - 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 Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dimas Fabiano

- Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Padre João - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

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)
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Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

OFÍCIO N° 2/2010

Do Sr. José Antonino Baía Borges, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de

Minas Gerais, em atenção ao Of. Pres./228/2010, encaminhando informações

prestadas pela Juíza Mariza de Melo Porto referentes à Ação Penal AP 3812006. (- À

Mesa da Assembleia.)

OFÍCIOS

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.861/2009, da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Fernando Collor, Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do

Senado Federal, encaminhando as publicações correspondentes aos relatórios das

audiências públicas do ciclo de debates denominado “Agenda 2009-2015 - Desafios

estratégicos setoriais”, promovido por essa Comissão em 2009. (- À Comissão de

Turismo.)

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.245/2009, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Raymundo Urbano, Vice-Presidente da Associação dos Congressistas do

Brasil, informando a realização, por essa Associação, do curso “Marketing político

digital - estratégias de internet para as eleições de 2010”, em 8/4/2010, em Brasília.

Do Sr. Euler Braga, Presidente da Câmara Municipal de Unaí, informando o

recebimento do ofício que trata da visita do Expresso da Cidadania a esse Município

e parabenizando esta Casa pela iniciativa.

Do Cel. Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.645/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.
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Do Sr. Luiz Otávio Linhares Renault, Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho

da 3ª Região, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.194/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

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

informações relativas ao Requerimento n° 5.208/2009 , da Comissão de Assuntos

Municipais.

Do Sr. Sebastião Helvécio, Conselheiro do Tribunal de Contas, convidando a

Presidência desta Casa e os servidores que atuam na área de orçamento para

reunião destinada à apresentação das diretrizes para o acompanhamento da

execução orçamentária do Estado em 2010.

Dos Srs. Marx Fernandes dos Santos e Rômulo Martins de Freitas,

Superintendentes Regionais da CEF, informando a liberação de recursos financeiros

para a Secretaria de Transportes e a Copasa-MG, respectivamente. (- 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. César Dias, Chefe de Gabinete da Agência Nacional de Transportes

Terrestres - ANTT -, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão

de Transporte encaminhado por meio do Ofício nº 2.999/2009/SGM.

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.140/2009,

da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos Emigrantes Mineiros.

Da Sra. Marta de Sousa Lima, Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.160/2009, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Alysson Paulinelli, Conselheiro de Administração do Centro de Gestão e

Estudos Estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.352/2010, da Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da Aneel,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.962/2009, do Deputado

Weliton Prado.

Da Sra. Ionice de Paula Ribeiro, Secretária Processual do Conselho Nacional de
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Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.019/2009, da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do Sindieletro-MG,

denunciando a ocorrência de mais um acidente em que faleceram trabalhadores a

serviço da Cemig. (- À Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Giêdra Cristina Pinto Moreira, da Defensoria Pública da União, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.319/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Nilson Iimone, Diretor de Gestão Interna (substituto) da Secretaria Executiva

do Ministério da Cultura, informando liberação de recursos em favor do Centro de

Referência da Juventude. (- 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. Fabíola Almeida Monteiro de Paula, Diretora da Gerência de Auditoria

Assistencial da Secretaria de Saúde, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.872/2009, da Comissão de Saúde.

CARTÃO

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado,

encaminhando relatório das gestões do Ministério Público do Estado que chefiou no

período de 2004 a 2008.

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, serei bem rápido na minha fala,

primeiramente para reconhecer a importância do evento que daqui a pouco terá lugar

nesta Casa, para a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Tive oportunidade,

no meu programa de segunda-feira, de fazer uma homenagem às mulheres. Na

ocasião, eu disse que internacional não é o dia, mas sim as mulheres e a importância

delas no contexto tanto da criação quanto da sociedade em que vivemos, qualquer

que seja a época, reconhecendo o valor que a mulher tem para a sociedade,

principalmente no seio familiar. Ao relembrarmos a bandeira levantada, há 100 anos,

pelo grupo de mulheres que deu origem a esse movimento e à comemoração do Dia

Internacional da Mulher, é um pouco triste saber que continuamos vivendo a

realidade de dois séculos atrás, visto que as mulheres ainda continuam, na
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sociedade, sofrendo perseguições, violência, discriminação, salários inferiores ao do

homem, apesar de ocuparem a mesma função, e também tendo pequena

participação nos Legislativos, considerando-se que esse movimento começou no

século XIX e que já estamos no século XXI. Creio que as mulheres já conquistaram

muito, mas, registre-se, ainda há muito que conquistar. Estão de parabéns, mais uma

vez, todos os que reservaram este tempo, esta Casa, na concessão deste espaço

para comemoração do Dia Internacional da Mulher. A todos, principalmente aos que

nos acompanham pela TV Assembleia e aos que estão aqui no ambiente da Casa, no

Plenário, na entrada do Plenário e nas galerias, reafirmamos: não é o dia que é

internacional, internacionais são as mulheres que fazem esse dia internacional. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, na verdade, será um pedido de ajuda

a esta Casa. Hoje escutei vários funcionários dos serviços gerais da empresa

terceirizada da Casa reclamando que até hoje o pagamento deles não saiu. E

estamos no dia 11. Outra pessoa me disse que eles recebem, por vezes - não posso

provar -, a marmitinha já com a comida azeda. A maioria são mulheres, e hoje está

sendo comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Por esta razão, solicito uma

“força” dessa Presidência para, quem sabe?, chegar junto a essa empresa

terceirizada para que ela realmente honre o pagamento dos funcionários. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - O Presidente informa ao Deputado Doutor Ronaldo João que foi

procurado por um dos Diretores da empresa que ganhou a licitação da manutenção

desse serviço terceirizado, há três dias, precisamente na segunda-feira. Procuramos

o setor de pagamento para tomar conhecimento do convênio com a empresa.

Realmente, é uma falha da empresa. A Assembleia está perfeitamente em dia,

porque ela tem até hoje para pagar. O convênio permite à Assembleia pagar até o 10º

dia útil, até contando o sábado. Tomei conhecimento de que seria até hoje. A questão

não é da Assembleia. A questão de caixa é da empresa, daí a pressão para que a

Assembleia antecipasse. Isso não foi possível, porque segue o trâmite de passar pelo

setor de logística e de recursos humanos, para ver se realmente está tudo correto. A

Assembleia não está atrasada. Não havia como antecipar o pagamento, porque, pela
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logística, pela preparação, o exame da prestação de serviço ainda estava naquele

setor de verificação da legalidade, para, depois de tudo acertado, mandar pagar, o

que se deve fazer no dia de hoje. O problema é do caixa da empresa, e não de falta

de pagamento ou atraso da Assembleia. Fica este esclarecimento a V. Exa.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, também serei muito breve. Quero

cumprimentar a iniciativa do ilustre Deputado Doutor Ronaldo, apesar de saber que

não se trata de problema do Poder Legislativo, mas temos condições de unir

esforços, e não só a Mesa da Assembleia, no auxílio a essas pessoas que prestam

serviço a uma empresa. E, principalmente, Deputado Doutor Ronaldo, podemos estar

aqui tendo até mesmo a iniciativa de projeto de lei, criando requisitos e critérios para

a contratação por parte não só da Assembleia, mas de todo o poder público, no

âmbito dos Poderes do Estado. Podemos criar mecanismos de proteção, garantias,

do ponto de vista da contratação, mesmo sabendo que já existem alguns na CLT.

Seria bom que estivéssemos atentos a isso. Ainda, Sr. Presidente, aproveito este

momento em que faremos homenagem especial para novamente lembrar o

Governador Aécio Neves e o Vice-Governador das mulheres, das profissionais e das

servidoras públicas do Poder Executivo, único Poder que ainda não permitiu a

prorrogação da licença-maternidade; lembro que a Assembleia já o fez, assim como o

Ministério Público, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública.

Portanto, esperamos uma rápida resposta do Governador. Quem sabe um membro

do Poder Executivo traga aqui uma boa notícia dizendo que a licença-maternidade foi

prorrogada de quatro para seis meses, de acordo com a Lei Federal nº 11.770, de

2008, que autoriza essa prorrogação? Esperamos que o governo esteja atento para

que nossas mulheres, nesta data comemorada na Assembleia, tenham mais essa

garantia e tranquilidade para exercerem seu trabalho. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Sargento Rodrigues que

entendeu perfeitamente a sua primeira fala. A Assembleia não se furtou a ajudar os

funcionários terceirizados. A explicação é que, se tudo estivesse pronto, a

Assembleia até poderia antecipar o pagamento, mas, como toda a logística

necessária para autorização da realização de um pagamento público que deve estar

dentro da legalidade não estava pronta, não foi possível fazê-lo. Entretanto, pedimos
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agilidade, para que, o mais rapidamente possível, eles recebessem, pagando a seus

funcionários. Mais uma vez, ressaltamos que a questão é da empresa, e não da

Assembleia.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Minha questão de ordem trata exatamente da

situação dos servidores terceirizados da Casa. Em meu entendimento, é também de

responsabilidade da Assembleia o cuidado com esses servidores, ainda que

terceirizados e sob a responsabilidade de uma empresa. A Assembleia já repassou à

empresa os recursos pertinentes ao pagamento desses servidores, e estes não

receberam até o presente momento. Então, mais do que, eventualmente, um apoio,

uma ação da Assembleia de repasse ou de adiantamento de repasse, quais as

penalidades para essa empresa e até quando essa situação será tolerada? O que

não podemos tolerar - e tenho convicção de que a Assembleia assim se comportará -

é que os servidores fiquem prejudicados. A terceirização não pode ser um ato da

Assembleia Legislativa ou de qualquer ente governamental para transferir a alguém

que não tenha competência ou capacidade de atender os servidores a

responsabilidade que, no final das contas, deve ser da Assembleia, porque os

servidores públicos ou os terceirizados prestam serviços a ela mais do que à

empresa, que apenas tem a responsabilidade da administração, do cuidado e do

repasse dos recursos. A Assembleia não pode negar que também tem

responsabilidade pelo pagamento efetivo a esses servidores. Gostaria que a

Assembleia de Minas, diante do atraso no pagamento, informasse aos servidores

terceirizados quais as medidas efetivas protetoras dos servidores terceirizados desta

Casa, mais do que eventualmente o pagamento antecipado, o adiantamento do

repasse de recursos para a empresa.

O Sr. Presidente - Mais uma vez, na condição de Vice-Presidente, representando a

Mesa, explico que temos a mesma sensibilidade explicitada nas falas dos três

Deputados que me precederam. A questão é que devemos cumprir os ritos legais.

Quando a informação chegou a mim, na segunda-feira, não tínhamos condições de

efetuar o pagamento por questões de logística, de providências legais. A Assembleia,

obrigatoriamente, tem de seguir a lei, até porque somos uma Casa fazedora de leis.

Não podemos pagar antecipadamente. Se tudo estivesse pronto na época,
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certamente o Presidente concordaria em antecipar a data máxima prevista, que é

hoje. Mas o Diretor da Casa acaba de confirmar que o pagamento já foi feito, já está

na conta da empresa terceirizada. A Assembleia não pode assumir um funcionário

dessa empresa, pois tem seus limites.

Somos sensíveis à questão, a explicação está dada, pois, quando pôde, a

Assembleia fez o pagamento. A empresa já recebeu e deve ter feito o repasse a seus

funcionários. A Assembleia está rigorosamente de acordo com o convênio que foi

assinado. A falha ocorreu por falta de capital de giro da empresa, que não pôde

bancar antecipadamente o pagamento antes de receber da Assembleia. Está tudo

claro. Preocupamo-nos com assuntos referentes aos funcionários que nos prestam

serviços, além dos nossos próprios funcionários.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.343/2010

Acrescenta os arts. 1º-A e 1º-B à Lei nº 17.591, de 23 de junho de 2008, que institui

a Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados à Lei nº 17.591, de 23 de junho de 2008, os seguintes

arts. 1º-A e 1º-B:

“Art. 1º-A - São objetivos da semana de que trata esta lei:

I - dotar a rede de saúde e demais serviços públicos dos meios necessários para

acompanhar a população de risco;

II - contribuir para a instituição de padrões estéticos, baseados na multiplicidade de

biotipos e etnias;

III - estimular a população a realizar exames especializados direcionados à

detecção dos distúrbios alimentares;

IV - promover campanhas educativas que visem ao esclarecimento da população

sobre os riscos dos distúrbios alimentares;

V - estimular os meios de comunicação a adotar diferentes padrões estéticos,
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valorizando as diferentes etnias e as raças;

VI - prestar orientação nutricional e atendimento psicológico ou psiquiátrico aos

portadores de distúrbios alimentares;

VII - estimular a investigação e a divulgação do estado nutricional dos alunos da

rede pública estadual.

Art. 1º-B - A Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares observará as

seguintes diretrizes:

I - integração das ações públicas e privadas voltadas à prevenção, ao diagnóstico e

ao tratamento das doenças associadas a distúrbios alimentares;

II - estímulo à superação do conceito de um padrão de beleza único;

III - redução do número de pessoas acometidas por patologias decorrentes do

excesso ou da insuficiência alimentar;

IV - realização de palestras e debates sobre os seguintes temas:

a) a importância de uma alimentação saudável para a garantia da saúde e a

melhoria da qualidade de vida;

b) a relação entre alimentação, atividade física, saúde e longevidade;

c) elaboração de cardápios equilibrados;

d) males advindos dos distúrbios alimentares.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de março de 2010.

Wander Borges

Justificação: Os distúrbios alimentares, entre os quais a anorexia, a bulimia e o

transtorno do comer compulsivo, importam grave perturbação do comportamento

alimentar, associada a preocupações extremas com a forma corporal e o peso.

Acometem, principalmente, mulheres adolescentes e jovens.

Ao cotejarmos o distúrbio alimentar com os demais transtornos mentais, verificamos

que são responsáveis pelos maiores índices de mortalidade, pois levam a óbito mais

de 10% dos pacientes.

Anorexia é a recusa da pessoa a se alimentar, por se considerar gorda, apesar de

estar abaixo do peso considerado adequado à sua idade e altura, apresentando um

distúrbio da imagem corporal, que faz com que se perceba mais gorda do que
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realmente é. A rejeição à comida está associada a um medo mórbido de ganhar peso.

Esse distúrbio não diminui com a perda de peso, fazendo com que o anorético

continue insatisfeito com sua aparência, apesar do emagrecimento, fixando metas de

peso em níveis cada vez mais baixos e chegando a utilizar métodos de controle de

peso cada vez mais extremos.

Na bulimia, a pessoa ingere, num curto intervalo de tempo, grandes quantidades de

comida, seguidas pela utilização de estratégias inadequadas para evitar o aumento

do peso, entre as quais a auto-indução ao vômito, o jejum prolongado, o uso de

laxantes e diuréticos e a prática de exercícios intensos. O ataque é tipicamente

desencadeado por estados de humor disfóricos, estados ansiosos e fome intensa.

O distúrbio do comer compulsivo assemelha-se à bulimia no que se refere à

exagerada ingestão de alimentos, contudo não há ocorrência de comportamentos

compensatórios. O ato de comer apenas cessa quando a pessoa se sente

desconfortavelmente saciada. As pessoas acometidas por esse transtorno são

obesas e apresentam recorrente variação de peso; têm propensão a graves afecções

associadas à obesidade.

Os distúrbios alimentares demandam um plano de tratamento abrangente, além de

profissionais de áreas diversas. Esses tratamentos têm maior chance de êxito quando

os distúrbios são diagnosticados precocemente.

Diante do exposto, esta proposição pretende aprimorar a norma existente,

estabelecendo objetivos e diretrizes atinentes ao tema.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.344/2010

Dispõe sobre a reserva de vagas para idosos, deficientes e gestantes nos

estacionamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É assegurada a reserva de 10% (dez por cento) das vagas nos

estacionamentos públicos e privados do Estado para veículos que transportem

pessoas idosas com idade igual ou superior a sessenta anos, pessoas portadoras de

deficiência, com dificuldade de locomoção e gestantes.



____________________________________________________________________________
542

Art. 2º - As vagas estabelecidas nesta lei deverão ser posicionadas de forma a

garantir melhor comodidade aos beneficiários.

Art. 3º - As vagas reservadas nos termos desta lei deverão apresentar indicação

sobre a finalidade e sobre as condições para a sua utilização.

Art. 4º - A fiscalização para o fiel cumprimento desta lei será exercida pelo Poder

Executivo, que, através de ato próprio, designará o órgão responsável e as multas

aplicáveis no caso de seu descumprimento.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A reserva de vaga em estacionamento e demais obras necessárias

para possibilitar o acesso de idosos e de portadores de necessidades especiais aos

locais de uso público ou privados destinados ao uso coletivo e de uso comum estão

inseridas entre as medidas protetivas previstas nos arts. 23, 11, 24, XIV; 203, IV, 2ª

parte; 227, II, § 20; 230 e 244 da Constituição Federal.

A concretização do Texto Constitucional é dever dos Poderes constituídos. O direito

de ir e vir qualifica-se como um dos direitos individuais mais expressivos, e o Estado

dele só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem aos titulares

desse direito - neste caso os portadores de deficiência, idosos e gestantes - o acesso

pleno aos espaços público e privado.

Na certeza de que essa iniciativa poderá colaborar para o fortalecimento da

cidadania de idosos, deficientes e gestantes, esperamos contar com o apoio de

nossos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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 N° 4.345/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pedra

Dourada, com sede no Município de Luisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
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Comunitário de Pedra Dourada, com sede no Município de Luisburgo.

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

Sala das Reuniões, 11 de março de 2010.

Braulio Braz

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pedra Dourada, com

sede no Município de Luisburgo, é entidade sem fins lucrativos, em funcionamento

desde 1987. Tem por objetivos congregar órgãos e pessoas interessados em

melhorar as condições socioeconômicas da comunidade; reunir recursos disponíveis,

para, por meio da união de esforços, colocá-los à disposição para execução de

programas de desenvolvimento comunitário; trabalhar pelo desenvolvimento da

agricultura, pela melhoria do nível de vida e pelo bem-estar da população; prestigiar,

estimular e ajudar as iniciativas que beneficiem a comunidade; servir de ligação as

comunidades rural e urbana.

O Conselho tem por finalidades sociais a proteção da infância, o combate à fome, a

proteção do meio ambiente e a divulgação da cultura e do esporte.

Sendo meritório e de relevância social o trabalho prestado pelo referido Conselho,

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.

PROJETO DE LEI N° 4.346/2010

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais

do Município de Luisburgo, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores e

Trabalhadores Rurais do Município de Luisburgo, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 11 de março de 2010.

Braulio Braz

Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais do Município

de Luisburgo, entidade sem fins lucrativos, em funcionamento desde 2004, tem por
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objetivos o estudo, a coordenação, a proteção, a representação e a defesa dos

direitos e interesses coletivos e individuais da categoria profissional que representa.

O sindicato atenderá seus objetivos mantendo serviços de assistência para seus

associados, principalmente judiciária, buscando, pela negociação coletiva, a obtenção

de melhorias para a categoria e promovendo o bem-estar de seus associados em

tudo que possa significar a melhoria das condições de vida e trabalho.

Sendo meritório e de relevância social o trabalho prestado pelo Sindicato dos

Trabalhadores e Trabalhadores Rurais do Município de Luisburgo, contamos com a

anuência dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende outorgar-lhe o título

de utilidade pública.

- 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 4.347/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Física Padre Ludovico, com

sede no Município de Araújos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação Física Padre

Ludovico, com sede no Município de Araújos.

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

Sala das Reuniões, 11 de março de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: O Centro de Educação Física Padre Ludovico, com sede no Município

de Araújos, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Entre suas finalidades precípuas,

está promover e oferecer aos seus associados os entretenimentos sociais, culturais e

esportivos que suas condições intrínsecas permitirem, mantendo o mais alto padrão

de moralidade em suas atividades internas.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua Diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.
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Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.348/2010

Declara de utilidade pública a Associação Rede de Valorização de Itueta para o

Desenvolvimento Autossustentável - Rede Vidas -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Itueta para o Desenvolvimento Autossustentável - Rede Vidas -, com sede nesse

Município.

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

Sala das Reuniões, 11 de março de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública a Associação

Rede de Valorização de Itueta para o Desenvolvimento Autossustentável – Rede

Vidas -, com sede nesse Município. É uma associação de natureza civil, sem fins

econômicos, com duração por tempo indeterminado.

A Associação tem como princípios a independência político-partidária e religiosa; a

defesa e promoção dos princípios da democracia, da paz, da cidadania e dos direitos

humanos e o combate à discriminação de credo, raça ou gênero, entre outros.

Suas iniciativas estão voltadas para a mobilização da sociedade de Itueta a fim de

que seja atuante no processo de construção do desenvolvimento sustentável do

Município e para a melhoria da qualidade de vida da população.

A entidade busca promover a integração entre o setor privado, a sociedade civil

organizada, a comunidade e o governo; incentivar as organizações que queiram

firmar parcerias; elaborar projetos sociais; incrementar a capacidade de organização

e de representação da sociedade civil, sempre respeitando as suas particularidades

culturais, religiosas, sociais, históricas, étnicas e ambientais; combater as práticas de

participação que visem atender interesses particulares em detrimento do coletivo;
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promover a ética, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores

universais; articular parcerias e captação de recursos para organizações interessadas

no desenvolvimento da região e promover o desenvolvimento econômico, cultural,

social e ambiental do Município.

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 4.349/2010

Altera a Lei nº 18.721, de 13 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o fornecimento

de informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de segurança

pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” e o § 1º do art. 1º, o “caput” do art. 2º, o “caput” do art. 4º e os

incisos I e II do art. 4º, da Lei nº 18.721, de 13 de janeiro de 2010, passam a vigorar

com a seguinte redação:

'”Art. 1º - Fica a empresa concessionária de serviços de telefonia celular obrigada a

fornecer informações sobre a localização de aparelhos de clientes à Polícia Judiciária

Estadual e Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado, mediante

solicitação, ressalvado o sigilo do conteúdo das ligações telefônicas.

§ 1º - As informações a que se refere o “caput” serão prestadas imediatamente,

mediante requisição fundamentada e vinculada a inquérito policial ou boletim de

ocorrência, e a concessionária responderá por danos decorrentes do atraso no

fornecimento dos dados.

(...)

Art. 2º - A concessionária a que se refere o art. 1º fornecerá a seus clientes, novos

e antigos, formulário solicitando autorização para o fornecimento das informações de

que trata esta lei.

(...)

Art. 4º - O descumprimento do disposta nesta lei sujeitará o infrator às seguintes
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penalidades, sem prejuízo de responsabilização civil e criminal, ou de

responsabilidade administrativa da autoridade das Polícias Judiciárias Estadual ou

Federal, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, assegurado o devido

processo administrativo:

I - retardar a entrega de informação às Polícias Judiciárias Estadual ou Federal, à

Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar: multa de 10.000 Ufemgs (dez mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - deixar de repassar informação à autoridade das polícias judiciárias estadual ou

federal, à polícia militar ou ao corpo de bombeiros militar: multa de 20.000 (vinte mil)

Ufemgs;

(...).”.

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

Sala das Reuniões, 11 de março de 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: Trata-se de proposição que visa aprimorar a Lei nº 18.721, de

13/1/2010, fazendo constar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de Minas Gerais, bem como a Polícia Federal no rol de autoridades competentes a

solicitar, por via administrativa, informações acerca da localização de clientes por

meio de rastreamento telefônico.

Não resta dúvidas de que o princípio à intimidade deve ser preservado, vez que é

direito fundamental garantido na Carta Magna do nosso ordenamento. Contudo, não

há que se falar em violação deste princípio constitucional, já que a proposição original

impossibilita qualquer divulgação de conteúdo de ligações telefônicas, uma vez que

diz respeito à possibilidade de localização do aparelho telefônico quando se tratar de

ato justificado pela autoridade competente.

Ademais, cabe ressaltar que a informação não deverá ser prestada a bel prazer,

mas ser fundamentada em inquérito policial ou boletim de ocorrência que justifique a

medida em caráter de urgência.

Além disso, sabemos que a criminalidade tem aumentado a cada dia, e muitas

vezes a instauração de inquérito policial não atende à urgência necessária à proteção

da vida dos cidadãos, especialmente em casos como os sequestros relâmpagos, em
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que a Polícia Militar necessita agir antes mesmo de o fato chegar ao conhecimento

das demais autoridades, para obter êxito nas suas operações.

No tocante ao Corpo de Bombeiros Militar, por diversas vezes se depara com casos

de desaparecidos em locais de difícil localização, como matas fechadas e serras, fato

motivado pela prática de esportes, por acidentes ou ações criminosas.

Nesse diapasão, nada mais razoável do que usar dos meios tecnológicos colocados

à disposição da coletividade para preservar a vida dos indivíduos que estão em risco.

Pela relevância, conto com o apoio dos nobres pares para à aprovação desta

proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.204/2010 nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.350/2010

Dispõe sobre ensino profissionalizante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado incentivará o ensino profissionalizante, em todos os níveis

escolares, dando ainda apoio aos cursos livres de treinamento e capacitação,

incentivando a criação de cursos técnicos para a formação de profissionais.

Art. 2º - Caso haja cursos profissionalizantes independentes ou livres com matriz

curricular semelhante ao exigido pela legislação, poderão os seus organizadores

requerer dos órgãos competentes da Secretaria de Estado de Educação que os

inspecionem e, se estiverem com a sua estrutura devidamente identificada com as

normas regulamentares, poderão ter a devida autorização legal para o seu

funcionamento a partir da data que forem implantados.

Parágrafo único - Se, por motivo de força maior, houver falta de servidores

habilitados, ou a superintendência de ensino não tiver funcionário capaz de promover

a inspeção mencionada no artigo acima, poderá designar profissional capaz, de nível

superior, para a realização da inspeção, ficando os custos do trabalho por conta da

entidade que requereu a providência mencionada no artigo, a exemplo do que ocorre

no ensino superior federal e estadual.

Art. 3º - Os cursos técnicos do ensino médio poderão funcionar com o mínimo de
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800 horas, durante o ano escolar, e 200 dias de atividade educacional, na forma do

que dispõe o art. 24 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, ajustando, nesse prazo, sua

matriz curricular de disciplinas profissionalizantes com as do ensino regular.

Art. 4º - As superintendências da Secretaria de Estado de Educação incentivarão as

unidades que estiverem sob sua responsabilidade a promover atividades e

programação voltadas para a formação profissional.

Art. 5º - O Conselho Estadual de Educação baixará normas específicas relativas ao

artigo anterior de modo a incentivar e facilitar a estruturação de unidades escolares

do ensino fundamental e médio.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de março de 2010.

Sebastião Costa

Justificação: O projeto que apresentamos promove o ensino, a capacitação e a

formação profissional de acordo com uma política educacional hoje dominante, em

favor desse ensino que, aliás, tem sido objeto do maior interesse do governo federal.

O objetivo é incentivar todo tipo de preparação técnica para criar mão de obra

jovem, para que possam, no futuro, alcançar uma profissionalização superior.

Infelizmente existem algumas dificuldades burocráticas que precisam ser

superadas, razão pela qual serão legitimadas, se for conveniente, iniciativas de

cursos técnicos livres, mas estruturados de acordo com as matrizes curriculares

exigidas pela regulamentação oficial.

Além disso, o projeto reafirma o prazo de duração dos cursos de acordo com a Lei

de Diretrizes e Bases, com três anos de funcionamento, como ocorria há alguns anos,

pois, infelizmente, os Conselhos Federal e Estadual de Ensino alteraram a norma,

passando, estranhamente, para quatro anos a duração dos cursos.

Em um país como o Brasil, esse tempo é longo demais para a profissionalização

dos jovens. Aliás, o ensino superior adota orientação diferente, pois os cursos

sequenciais que dão diploma superior podem durar apenas um ano e meio, e os

tecnológicos são de dois anos na área universitária. Daí a necessidade de manterem-

se os três anos no técnico de ensino médio.

Finalmente, tem havido dificuldades no que se refere à presença de servidores
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estaduais para fazer inspeção autorizativa com vistas à criação de cursos técnicos.

Para superar o problema, a exemplo do que ocorre nos cursos superiores, o projeto

cria a possibilidade de os interessados custearem os trabalhos de inspeção.

Se o poder público não facilitar a criação de cursos técnicos de nível médio, como

vem sendo feito no nível superior, restringiremos o acesso do jovem ao mercado de

trabalho em um país onde a profissionalização da mocidade carente é um imperativo

de justiça social.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI N° 4.351/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio ao Menor de Tapira, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Apoio ao Menor de Tapira,

com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 11 de março de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: Desde sua fundação, em 2/11/85, o Centro de Apoio ao Menor de

Tapira vem desenvolvendo um trabalho exemplar voltado à assistência social e

educacional dos jovens desse Município. Subdividida em vários departamentos, a

entidade proporciona aos jovens tapirenses uma assistência social ampla e de

qualidade, atendendo jovens até 18 anos, que recebem alimentação adequada,

atendimento médico e odontológico, além de terem a oportunidade de aprenderem

determinados ofícios, de forma que, ao deixar o Camta, o jovem possa entrar no

mercado de trabalho com mais facilidade.

Conto com o apoio dos nobres pares para que possamos aprovar este projeto de

lei, como forma de incentivo aos verdadeiros trabalhos sociais realizados no Estado.

- 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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REQUERIMENTOS

Nº 5.611/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o estudante Flávio Henrique de Vasconcelos Alves por

sua relevante participação no Instituto de Pesquisas Biomédicas da Agência Espacial

Americana - Nasa. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.612/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Patrícia Habkouk Ferreira, Promotora de Justiça da

Comarca de Além Paraíba, pelos relevantes serviços prestados a essa comunidade.

(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.613/2010, do Deputado Doutor Rinaldo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Alessandro Carvalho de Sousa, Vereador à Camara

Municipal de Campo Belo, pelos relevantes serviços prestados à população desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.614/2010, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Secretário de Saúde informações sobre os serviços de saúde prestados pela Santa

Casa de Misericórdia de Corinto e sobre o convênio firmado entre essa instituição e o

Estado, no ano de 2009, bem como cópia da respectiva prestação de contas. (- À

Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Doutor Rinaldo em que solicita a alteração de seu nome parlamentar

para Doutor Rinaldo Valério. (- À Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para comemorar o Dia Internacional da

Mulher.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 16, às 20 horas, nos termos do
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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

16/3/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/3/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Registro de presença - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em

turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 117; discurso do

Deputado Weliton Prado - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

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

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

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

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, do Vereador

Cleuber Luiz, de Capelinha, a quem cumprimentamos, desejando-lhe boa estada

nesta Casa.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar n° 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. A

Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Aproveito para também cumprimentar o nobre

Vereador Cleuber Luiz, de Capelinha, e, na sua pessoa, todos os Vereadores do

Estado, que são os que realmente estão mais juntos do povo, mais próximos da base,

recebendo todos os tipos de cobrança. Lembrando que são fundamentais a

autonomia e a independência do Poder Legislativo em todos os âmbitos - municipal,

estadual e federal -, acho que temos de nos unir para fortalecer o parlamento e a

democracia, com parlamentares realmente atuantes e comprometidos com o povo.

Mas a matéria em análise é o veto encaminhado pela Mensagem no 464/2010, do

Governador do Estado, à lei que institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de
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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. No

art. 1º do projeto, fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, órgão oficial para publicação e divulgação dos atos

processuais e administrativos. Pelo parágrafo único, o Diário Oficial Eletrônico

substitui a versão impressa e será veiculado, sem custos, no portal do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, no endereço www.tce.mg.gov.br, da rede mundial

de computadores, internet.

Por falar em internet, as tarifas cobradas por esse serviço em nosso país são das

mais caras do mundo, para uma velocidade baixa: vão de R$39,00 a mais de

R$109,00. No Japão, a tarifa é de R$0,50; se compararmos com outros países, como

os Estados Unidos, veremos que o valor cobrado pela internet em nosso Estado é

verdadeiro roubo a mão armada, absurdo. Aproveitando a oportunidade, quero dizer

da minha alegria por mais uma vitória que comemoramos: depois de tanta pressão,

tanta mobilização, com a campanha contra as tarifas abusivas da telefonia e da

internet, conseguimos que o Presidente da Câmara formasse a comissão especial

para analisar projeto que está em tramitação desde 2001 - está em tramitação há

praticamente 10 anos, mas até hoje não havia sido instituída essa comissão especial.

Agora, com a indicação dos partidos, essa comissão analisará o projeto de lei que

acaba com o fim da assinatura básica, em torno de R$46,00, cobrada todo mês pelas

empresas de telefonia. Essa cobrança é verdadeiro crime. Aliás, há nesta Casa

projeto semelhante em tramitação. É fundamental que consigamos essa alteração,

com o fim dessa tarifa.

Agradeço ao Deputado Doutor Viana, explicando que se trata de matérias

correlatas. O projeto institui o Diário Oficial Eletrônico, no endereço eletrônico do

portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ora, se formos vitoriosos

nessa campanha e conseguirmos acabar com a assinatura básica e fazer com que o

governo crie empresa estatal, que garanta preço popular para banda larga, que

garanta acesso à internet a todas as camadas sociais, a todo cidadão brasileiro, com

certeza, com a aprovação do projeto que ora analisamos - ou seja, com a

fundamental derrubada do veto -, a população terá acesso imediato a esse serviço.
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Vejam o avanço, a transparência do fato. O Deputado Adelmo Carneiro Leão foi

autor, na legislatura passada, do projeto que cria o Minas Transparente, pelo qual se

abrem as contas de todos os Poderes. O Deputado lutou muito nesta Casa para

aprová-lo. Depois desarquivamos o projeto, que está tramitando até hoje e que teve a

autoria inicial do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

É projeto realmente muito importante. Imaginem a população tendo acesso às

contas do Tribunal de Contas e dos 853 Municípios. Por isso a abrangência desse

projeto é muito importante. Na outra ponta, se conseguirmos deixar a internet

acessível a toda a população brasileira, vejam como cresceremos no que se refere à

cidadania. Da sua casa, todo cidadão poderá fiscalizar os atos públicos. É importante

garantir a versão eletrônica de todos os atos do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais. O avanço será muito grande, pois o cidadão exercerá seu papel, que

não é apenas o de votar nas eleições, mas o de acompanhar todo o processo dos

parlamentares, como anda o trabalho do Ministério Público e cobrar posicionamento

adequado dos seus integrantes em relação a processos e a andamento de processos

do Poder Judiciário. É preciso acompanhar e fiscalizar o trabalho dos parlamentares

desta Casa, acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos de todos os órgãos. A

evolução é muito grande. O projeto em questão é muito importante e garante o Diário

Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. É projeto fundamental.

Tivemos sucesso na campanha pelo fim da Taxa de Incêndio. Hoje, nenhuma

residência de Minas Gerais paga a Taxa de Incêndio. Fomos bem-sucedidos também

ao acabar com a taxa para chamar a polícia. Outro grande sucesso foi a campanha

contra as altas tarifas da Cemig, em que conseguimos a redução de 17% em 2008, a

primeira dos 56 anos da empresa. No ano passado, fizemos a campanha “Água a

preço de vinho” contra as altíssimas tarifas cobradas pela Copasa. Conseguimos

impedir o aumento da conta de água.

Estou cumprindo o Regimento. Posso analisar as atas das reuniões anteriores e

dizer que os outros parlamentares que ocupam esta tribuna não são tratados desta

maneira. Estou fazendo histórico para mostrar a importância da aprovação desse

projeto. Tivemos sucesso em todas essas campanhas. No ano passado, não houve

aumento no valor da conta de água da Copasa. É muito importante analisarmos a
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Mensagem nº 464/2010, sobre a instituição do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de

Contas do Estado. Será fundamental para a população entrar no “site” e

conseguirmos a banda larga a preço acessível. Bastará entrar e conferir. Os cidadãos

poderão entrar no espaço do Tribunal de Contas e digitar “Copasa”, por exemplo.

Então poderão verificar se houve alguma auditoria do Tribunal de Contas na Copasa.

Constatarão que nunca houve auditoria nas contas da Copasa. Houve solicitação do

Ministério Público, mas nunca houve auditoria nas contas da Copasa. Se o projeto for

aprovado, as pessoas terão acesso às informações por meio da internet. É preciso

ampliar, ter os dados. É uma forma de o cidadão pesquisar e, de sua casa, cumprir

seu papel de agente fiscalizador. Dessa maneira, cobrará posturas de todos os seus

representantes. Esse é realmente o papel dos parlamentares. Estou apresentando

dois requerimentos para a apreciação dos colegas e encaminhamos pela derrubada

do veto. Esperamos aprovar o projeto e ter vitória na campanha contra as altas tarifas

das companhias de energia, de telefone e de internet.

Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Srs. Deputados, só quero

apresentar um ponto: em uma reunião, na parte da tarde, no Congresso Federal, a

Mesa da Casa resolveu, por determinação dos Líderes, colocar em pauta o projeto

que legaliza o bingo no Brasil. Gostaria, mais uma vez, de dizer que o projeto que

trata da legalização do bingo poderá ser votado hoje ou, no mais tardar, amanhã, Sr.

Presidente, porque já está na pauta. Quero deixar bem clara a minha posição

contrária. Em todo o Estado de Minas Gerais e em todo o Brasil, onde posso

conversar, digo que sou favorável à legalização do jogo. Neste Plenário, por várias

vezes, ocupei a tribuna e defendi a legalização do jogo no País. Hoje temos os jogos

nas águas, nos transatlânticos, mas não temos na terra deste país. Da maneira como

está apresentado e foi discutido, o projeto sobre a legalização do bingo, Sr.

Presidente, no Congresso - e tenho a certeza de que será votado e aprovado -, mais

uma vez, sacrificará o apostador. Novamente, nós vamos - nós não, porque, se

estivesse em Brasília, seria contra ao projeto -, Sr. Presidente, Srs. Deputados e

telespectadores da TV Assembleia - que criamos, há 15 anos - da maneira como será

legalizado o bingo, vai-se continuar roubando o coitado do apostador, aquela D. Maria



____________________________________________________________________________
557

que fica ali para passar o tempo e se divertir. Estão legalizando, no País, um jogo

roubado, um jogo que só beneficiará os empresários do setor do jogo. Acho que, de

hoje para amanhã, o Congresso deveria pensar mais uma vez. Não podemos deixar o

Brasil fazer uma lei dessa natureza, Sr. Presidente, sem critérios de fiscalização na

entrada das casas de jogos para afastar todos os marginais. Deve acontecer um

cadastro. Não podemos aceitar que o jogador do bingo que ganhar 1, 2, 5 ou 10

vezes não tenha o seu nome identificado e colocado nas casas, Sr. Presidente. Não

podemos deixar os bingos a menos de 1.000m - estão falando em 500m - das

escolas. Não podemos deixar as máquinas dentro dessas casas, Sr. Presidente. Está

na hora: se é para gerar empregos, vamos fazer as salas de máquinas em ambientes

onde menores não possam entrar. Foram várias e várias entrevistas que pude

conceder a muitos órgãos de imprensa, e também fiz discursos nesta Casa. Hoje

estou vendo que fui vencido nos meus critérios pelo estabelecimento de uma diretriz

em que se considera que deve haver principalmente o jogo do bingo, por já ter

presidido a comissão, nesta Casa, que levou à prisão de 12 empresários, Sr.

Presidente. Continuaremos a ter os laranjas nas salas de bingo, continuaremos a ter

a falta de pagamento dos impostos corretos, continuaremos a ter uma fiscalização

longínqua, não teremos uma fiscalização “in loco”. Um convênio com a loteria de cada

Estado é muito importante, Sr. Presidente. A fiscalização é importante nessas casas.

Fica aqui, Sr. Presidente, a opinião de quem conhece, de quem estudou, de quem

presidiu, de quem acha que o jogo deve ser legalizado, porque não pode continuar da

forma como está. Tenho certeza de que, no futuro, estarei aqui ou em qualquer órgão

de imprensa mostrando que o Congresso está errando, porque temos de ter a

legalização do jogo no Brasil, principalmente dos bingos, mas com critérios diferentes.

Isso trará segurança aos apostadores e afastará a marginalidade dessas casas.

Obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 10, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
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ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2010

Às 9h10min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a colher, em audiência

pública, sugestões de mudanças na Lei de Execução Penal do Estado que permitam

ampliar os convênios do Governo com as Apacs. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Tatiana Flávia Faria de Souza,

Diretora da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC; Andreza

Lima de Menezes, representante da Apac Feminina de Belo Horizonte; e os Srs.

Hebert José Almeida Carneiro, Desembargador do Tribunal de Justiça; Joaquim Alves

de Andrade, Coordenador do Projeto Novos Rumos na Execução Penal; Luiz Carlos

de Rezende e Santos, Coordenador Executivo do Projeto Novos Rumos na Execução

Penal; e Valdeci Antônio Ferreira, Presidente da Diretoria Executiva da Fraternidade

Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC, que são convidados a tomar

assento à mesa. Registra-se a presença das Sras. Esther Von Der Heiden e Anke

Iracema Von Der Heiden representando o Centro de Recuperação Árvore Viva; Maria

das Dores Nunes Lopes de Sousa, Presidente da Apac de Minas Novas; Magna Lóes

Rodrigues Mendes, Presidente da Apac de Nova Lima; Itamara Martins Resende,

Presidente da Apac de Bom Sucesso; Tânia Falcão, Presidente da Apac de

Barbacena; Filocelina Dornelas, representando a Apac de Santa Bárbara; Marilene

Gomes Durães de Oliveira, Presidente da Apac de Betim; Ângela Aparecida da

Costa, Presidente da Apac de Lagoa da Prata; e dos Srs. Antônio Fernandes

Sobrinho, Presidente e Clésio Oliveira Santos, Vice-Presidente da Apac de Santos

Dumont; Alexandre Van Der Maas, representando o Centro de Recuperação Árvore

Viva; Vicente Godinho Ferreira, representando a Apac de Santa Maria do Suaçuí;

Anderson Luiz Pimenta, representando a Apac de Santa Luzia; Luiz Antônio de Faria
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Fonseca, Diretor de Relações Públicas da Apac de Itaúna; Maurílio Pedrosa,

representante do Instituto Minas pela Paz; José Clovis Soares, Presidente e Dilson

Baptista Bastos, Presidente do Conselho Deliberativo da Apac de Leopoldina. O

Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a comunidade de Diamantina pelos 178 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.430/2010, do Deputado Doutor

Viana);

de aplauso à Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis - pela posse de sua

diretoria eleita para o triênio 2010-2012 (Requerimento nº 5.464/2010, do Deputado

Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa por sua eleição para

o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 5.474/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Mário Lúcio Carreira Machado por sua eleição para o

cargo de 1º-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 5.475/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Joaquim Herculano Rodrigues por sua eleição para o

cargo de 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 5.476/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Sra. Márcia Milanez por sua eleição para o cargo de 3ª
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Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 5.477/2010, do Deputado

Wander Borges);

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

(Requerimento nº 5.489/2010, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.

Presidente - Exibição de vídeo - Palavras da Deputada Ana Maria Resende - Palavras

da Deputada Cecília Ferramenta - Palavras da Deputada Gláucia Brandão - Palavras

da Deputada Maria Tereza Lara - Palavras da Deputada Rosângela Reis - Palavras

da Secretária Elbe Brandão - Entrega de placas - Apresentação musical.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia Internacional

da Mulher.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Deputada Elbe

Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, representando o Governador do Estado,

Aécio Neves; Deputada Ana Maria Resende, membro da Comissão de Redação;

Deputada Cecília Ferramenta, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais;

Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura; Deputada Maria

Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública; Deputada

Rosângela Reis, Presidente da Comissão do Trabalho; Maria do Carmo Lara, Prefeita

Municipal de Betim; Marília Campos, Prefeita Municipal de Contagem; e Elisa Costa,

Prefeita Municipal de Governador Valadares.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença das Exmas. Sras. Desembargadora

Márcia Milanez, 3ª-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça; Cristina Diniz, Secretária

Executiva do Conselho Estadual da Mulher, representando a Presidente, Carmen

Rocha; e Helena Edwirges Santos Delamonica, Secretária-Geral Adjunta da OAB-
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MG; do Exmo. Sr. Getúlio Gontijo de Amorim, Assessor Parlamentar, representando o

Diretor-Geral do IEF, Sr. Shelley Souza Carneiro; das Exmas. Sras. Vanessa

Verdolim Andrade, Desembargadora do Tribunal de Justiça; Ângela Maria de

Carvalho Araújo, Presidente da Associação das Mulheres Profissionais de Segurança

Pública; de Vereadoras dos Municípios de São João del-Rei e Mariana; dos Exmos.

Srs. ex-Deputado Sebastião Navarro, Secretário de Desenvolvimento Regional e

Políticas Urbanas; Mário Márcio Campolina Paiva, Prefeito Municipal de Sete Lagoas;

das Exmas. Sras. Marinilza Soares Mota Sales, Prefeita Municipal de Ibiaí; Neusa

Cardoso de Melo, Superintendente da Coordenadoria Especial de Políticas para

Mulheres; e Vera Coutinho, presente como ex-Deputada Estadual e também

representando a irmã, a ex-Deputada Júnia Marise.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pela soprano Marta Nichthauser, acompanhada pela pianista Renata Ciccarini.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Boa-tarde a todas e a todos.

Nesta tarde me sinto verdadeiramente privilegiado por estar aqui, ladeado de

inúmeras companheiras de parlamento, lideranças expressivas de nosso Estado.

Quero renovar a saudação às Exmas. Deputadas Estaduais Ana Maria Resende,

Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis. Saúdo,

também, a Exma. Deputada Estadual Elbe Brandão, cedida ao Executivo, no qual

desempenha a importante missão de Secretária de Estado Extraordinária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. Saúdo a

Exma. Sra. Maria do Carmo Lara, Prefeita do Município de Betim; a Exma. Sra.

Marília Campos, Prefeita do Município de Contagem; e a Exma. Sra. Elisa Costa,

Prefeita do Município de Governador Valadares. Em nome delas, quero estender a

saudação a todas as Prefeitas do Estado de Minas Gerais. Quero, também, registrar

aqui, para alegria e satisfação nossa, a presença ilustre das ex-parlamentares Maria

Olívia, com quem tive a ventura de conviver no Parlamento por três mandatos, agora

sucedida por seu filho, Tiago Ulisses; Lúcia Pacífico, outra querida parlamentar que
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deu sua valiosa contribuição a esta Casa; Isabel do Nascimento, esposa do saudoso

homem público Wagner do Nascimento, companheiro meu do Partido Progressista; e

Maria Lúcia Mendonça. Além delas, renovo a saudação à Joana D’Arc, Deputada

Federal; à Vera Coutinho, também já nominada; à Elaine Matozinhos; e a duas

ilustres parlamentares já falecidas, Maria José Nogueira, por meio da sua

representante, Maria Gorete Pena, e Nívia Carone, por meio de Antônio Carlos

Carone.

Aqui também foi mencionada a Desembargadora Márcia Milanez. Quero renovar-

lhe a saudação e destacar que, pela primeira vez, uma mulher alcança o corpo

diretivo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Minhas senhoras, meus senhores, companheiras Deputadas, companheiros

Deputados do Parlamento mineiro, ilustres mulheres, lideranças municipais,

Vereadoras, boa-tarde.

A premiação do Oscar, o grande evento do cinema americano, a festa de maior

publicidade da indústria cinematográfica mundial, foi marcada este ano por um fato

inédito: pela primeira vez em sua história, o concorrido título de melhor direção ficou

nas mãos de uma mulher. No mundo globalizado, a conquista tem o efeito simbólico

de valorizar a capacidade da mulher e de reforçar a constatação de que ela vem

ganhando reconhecimento em vários campos de atividade, seja no mundo da cultura,

no mercado de trabalho, nos espaços de poder. Transpondo-nos para a realidade

brasileira, as estatísticas mostram importantes avanços da população feminina em

áreas como as do emprego, renda e educação, com destaque para mulheres que

chegaram ao topo em suas carreiras, quebrando em muitos casos a hegemonia

masculina. Persiste, contudo, em nosso país, um grande déficit de cidadania quando

se compara a condição da mulher com a do homem, pois se verifica que muitos de

seus direitos, legalmente reconhecidos, pouco valem na prática, como no campo da

segurança, da assistência e da saúde, notadamente na base da pirâmide social.

É imperativo lembrar, nesta solenidade, outra área em que ainda permanece uma

enorme desigualdade de gênero: a da ocupação de cargos de representação política.

É vexatório, se não desalentador, reconhecer que o Brasil ocupa um dos últimos

lugares entre todos os países do mundo, no percentual de mulheres nos parlamentos.
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Apesar de constituírem mais da metade da população e do eleitorado no País, elas

detêm apenas 8,7% das cadeiras na Câmara dos Deputados; 13,5% das vagas no

Senado; e índice quase idêntico nas Câmaras Municipais. Nesta Casa temos, na

atual legislatura, apenas seis Deputadas. A propósito, seis valorosas, competentes e

dedicadas representantes do povo mineiro.

Se a data de 8 de março é hoje propícia à celebração de conquistas, é também

uma ocasião para refutar discriminações e desigualdades e reafirmar o papel

inestimável das mulheres na construção de um mundo mais justo, mais humano e

fraterno. Nesta histórica comemoração do Dia Internacional da Mulher, a centésima

desde que foi instituída, a Assembleia Legislativa homenageia todas as mulheres

mineiras, fazendo um reconhecimento àquelas que se destacaram no Estado em

2009 e às parlamentares que honraram e continuam honrando o nome de Minas

nesta Casa, na Câmara dos Deputados e no Senado.

Temos a grande satisfação de lançar, nesta reunião festiva, o livro “Mulheres na

Política: As Representantes de Minas no Poder Legislativo”, importante referência

para compreendermos seu percurso, seus projetos e sua contribuição para o

desenvolvimento do Estado. A publicação consta de artigos elaborados por três

especialistas no estudo das questões femininas, abordando especialmente aquelas

referentes à cidadania, à ocupação de espaços de poder e às políticas públicas,

seguidos de perfis biográficos e depoimentos pessoais das parlamentares. Estamos

certos de que sua leitura servirá de exemplo e estímulo para tantas outras mulheres

aptas a fortalecer a luta pela causa feminina e a enriquecer nossas instituições

políticas.

Cumprimentamos e parabenizamos, de maneira especial, as Deputadas Ana Maria

Resende, Cecília Farramenta, Elbe Brandão, Gláucia Brandão, Maria Tereza Lara e

Rosângela Reis, que compõem a aguerrida e imprescindível bancada feminina nesta

Casa. Muito obrigado.

O locutor - Informamos ao público presente que o livro “Mulheres na Política: As

Representantes de Minas no Poder Legislativo”, mencionado no discurso do

Presidente da Assembleia, será distribuído aos presentes ao término deste evento.

Exibição de Vídeo
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O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao vídeo “Os novos papéis da

mulher”, produzido pela TV Assembleia.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, a Deputada Ana Maria

Resende.

Palavras da Deputada Ana Maria Resende

“Deus quis que a humanidade existisse e fosse na terra a maior expressão de sua

glória”: esta é a visão de Santo Irineu. Para concretizar sua vontade, estabeleceu que

o casal humano - homem e mulher - fosse o arquétipo, a estrutura básica dessa

realidade, participando com Ele ativamente de sua criação. Essa corrente que une

homens e mulheres para transformá-los na maior obra do Criador, muitas vezes, pela

ação do próprio homem, transforma-se em grilhões que prendem, humilham,

maltratam e até matam. Por todas as vítimas dessas vilanias, precisamos, neste dia

dedicado às mulheres, reservar um tempo para a reflexão, para uma tomada de

posição que gostaria de ver, aqui, simbolizada neste instante, em que solicito a todos

um segundo de silêncio.

Inicialmente, preciso parabenizar a cidade de São João del-Rei, terra do grande

democrata e estadista Tancredo Neves, a qual nos alegra e enche de orgulho, pois

elegeu na Câmara de Vereadores cinco mulheres, presentes a esta cerimônia e

acompanhadas ainda das esposas de alguns Vereadores. Gostaria que as nossas

Vereadoras se levantassem e dessem exemplo a todas as Minas Gerais. A maioria

da Câmara de Vereadores de São João del-Rei é composta por mulheres, e ainda

temos uma Presidente também mulher nesse Município. Que Deus as abençoe. Que

São João del-Rei possa ser exemplo para todas nós.

Para dizer a verdade, quem ocupa a Presidência hoje é o Doutor Viana, porque o

seu nome é “Vi Ana”. Então, Ana é o lado feminino dele. Por esse motivo, ele foi

convocado para presidir esta celebração da mulher. Doutor Viana, que preside esta

sessão, queridas colegas Lúcia Pacífico - na realidade, pacífica só no nome -, Maria

Lúcia, Maria Olívia, que me ensinou os primeiros passos nesta Assembleia, os

segredos, os detalhes e a convivência. Tudo isso eu tive o prazer, Maria Olívia, de

aprender com você. O meu carinho por você é enorme. Cumprimento minhas
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queridas colegas Rosângela, Gláucia, Cecília, Tereza, nossas Prefeitas aqui

representadas, a Marinilza, Prefeita de Ibiaí. E, cumprimentando a Marinilza, saúdo

também todas as demais Prefeitas e Vereadoras aqui presentes, os telespectadores

da TV Assembleia, os convidados e as senhoras homenageadas.

Hoje é dia de comemorarmos a vida, de louvarmos a resistência, de cultivarmos a

persistência, de abençoarmos o afeto. Hoje é dia de celebrarmos a mulher. É o

momento certo para homenagearmos mulheres especiais de nossas Minas Gerais, e

tive a sorte de trazer duas que se destacam pelo caráter, pela têmpera e por seu

trabalho em benefício de nossa sociedade: Márcia Mara Filizzola Paiva, que veio de

perto, de Sete Lagoas, e Ilda Soares Fonseca, que veio do nosso sertão, do Norte de

Minas, da cidade de Ibiaí.

Márcia, pessoa especial, possui o poder de ver o mundo pela retina doce, dotada

do dom de gerar alegrias, da capacidade mágica de se multiplicar em várias para

compreender melhor a realidade e dar vazão rapidamente às muitas demandas que

lhe batem à porta. Márcia, busquei em Rubem Alves um pensamento no qual percebo

você: “Quem não tem jardins por dentro não planta jardins por fora e nem passeia por

eles”. Você é a verdadeira jardineira que planta no mundo os sentimentos mais sutis:

ordem, crescimento, beleza e sonhos.

Tenho agora a felicidade de apresentar a Minas Gerais a talentosa Ilda, minha

colega de fé, comprometida com a educação que busca incluir os esquecidos,

promover a justiça e buscar a equidade. Ilda, professora, que tem sempre os braços

abertos para suportar e dar sentido à vida das pessoas carentes e necessitadas, que

sabe oferecer o colo que consola, a alegria que contagia e o amor que promove. Ilda

é guerreira: enfrenta, desafia e corre riscos. Dá um boi para não entrar em uma briga,

mas uma boiada para não sair dela. Só uma mulher com essa fibra para gerar uma

filha valente, meiga, dadivosa, carinhosa, mas cheia de determinação, como

Marinilza, hoje Prefeita de Ibiaí. Foi para você, Ilda, que o ex-Governador de São

Paulo Geraldo Alckmin disse: “Política sem mulheres é como o céu sem estrelas”.

Márcia e Ilda, mulheres como vocês rezam, com certeza, pela cartilha tantas vezes

recitada por D. Hélder Câmara: “É graça divina ter coragem de começar. Graça maior

é persistir no caminho certo, mas graça das graças é não desistir nunca”. Mulheres
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como Ilda e Márcia e como todas as que têm coragem de ousar nos dão a certeza de

que não está longe o dia em que cantaremos como Gilberto Freire: “Eu ouço as

vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí: mais fraternal,

mais brasileiro”. O mapa desse Brasil, em vez de cores da submissão, da violência e

do desrespeito, terá enfim as cores do homem e da mulher que juntos constroem a

cor da felicidade.

Termino pedindo a todos que aqui estão que sejamos o acelerador desse processo

e que a coragem seja nossa primeira qualidade; coragem para construir uma Nação

mais justa e com melhores oportunidades para as mulheres e para todos. Parabéns a

todas vocês! Tenho certeza de que a mulher é a esperança.

Palavras da Deputada Cecília Ferramenta

Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Presidente, Deputado Doutor Viana,

sempre atuante em quase todas as homenagens aqui nesta Casa. Aproveito a

oportunidade para pedir a V. Exa. e aos membros da Mesa que façam um esforço

para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, que estabelece a presença

de uma representante mulher na Mesa da Assembleia. Proposta com o mesmo intuito

está tramitando no Congresso Nacional e entrará na pauta para ser votada em 1º

turno. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais dá o seu exemplo, como sempre.

Tenho certeza de que poderemos aprovar a PEC ainda este ano, de forma que, na

próxima legislatura, tenhamos uma mulher na composição da Mesa. Infelizmente, a

nossa comissão especial, Maria Lúcia, já estava marcada. V. Exa. seria a sua

Presidente, mas, infelizmente, em razão do ocorrido, V. Exa. foi obrigada a sair da

Assembleia. Sentimos muitas saudades.

Cumprimento as ex-Deputadas Maria Olívia, por quem tenho muito carinho e que

me ensinou muito, e Lúcia Pacífico, Deputada exemplar, além de todas as Prefeitas

aqui presentes. O nosso Presidente brincou, no início, perguntando se, para ser

Prefeita, seria preciso ser do PT, porque todas as Prefeitas que estão compondo a

Mesa são desse partido. Sabemos que não. Também temos Prefeitas de outros

partidos aqui, dando exemplo, fazendo o dever de casa. Ainda contamos com

Vereadoras. A Ana Maria Resende citou um exemplo. Todas estão de parabéns.

Nesta minha fala, gostaria de usar a palavra “superação”. Muitas mulheres não têm



____________________________________________________________________________
568

a mídia, estão focadas no seu dia a dia, vivendo no seu mundo, na sua casa, com a

sua família, na sua comunidade, mas conseguem transformar, conseguem fazer e dar

exemplo. Quando pensamos em superação, o que vem à mente são milhares e

milhares de mulheres espalhadas por este Brasil inteiro, cada uma no seu canto,

fazendo seu dever de casa, sofrendo seu pranto, mas dando conta do recado. É por

elas, para elas e para vocês que estamos aqui fazendo esta homenagem. Algumas

se destacam na sociedade, mas, ali no seu mundinho, somente nós e Deus sabemos

o que passam.

Então, é para vocês, mulheres, que trouxemos duas representantes: uma de

Ipatinga e outra de Bom Despacho, minha terra natal. Ipatinga é a cidade que escolhi

para viver; Bom Despacho é a cidade onde nasci.

Gostaria que a D. Rosária ficasse de pé, por favor.

D. Rosária é um exemplo de vida, luta e garra, sem contar que me emprestou a sua

filha, a Bernadete - aquela ali de roxo -, que há 22 anos está juntamente comigo

ajudando a criar os meus filhos. Conversando hoje com ela, a primeira coisa que me

falou foi que, quando ficou moça, conheceu um rapaz e sua mãe lhe disse assim:

“Rosária, acho muito perigoso você namorar com esse moço. Ele é branco e você é

preta”. Ela lhe respondeu: “Mãe, sou melhor do que ele. Por quê? Temos a nossa

casa para morar e o nosso terreno para plantar; e ele, não. Ele vive nos barracões

dos fazendeiros, trabalhando”.

O que isso quer dizer? Essa mulher, com 19 anos, já dando demonstração de

defesa da sua raça e cor, ou seja, de que a cor não importa. Então, ocorreu assim

com a D. Rosária: casou, passou por muitas dificuldades, criou 12 filhos e trabalhou

como gari na Prefeitura de Ipatinga.

Há uma outra história muito linda da D. Rosária. Quando o meu esposo, Chico

Ferramenta, foi Prefeito pela primeira vez, implantamos na Prefeitura de Ipatinga um

movimento de alfabetização de jovens e adultos. Iniciamos essa alfabetização nos

setores da Prefeitura. A D. Rosária era gari na época e uma das alunas. Todos

tinham de ir à escola das 7 às 11 horas, e só na parte da tarde iam trabalhar, dentro

desse programa que foi implantado. Ela frequentou as aulas e aprendeu a ler. Num

belo dia, juntamente com seu esposo - o Izé, como assim o chamava -, viajou para
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Santa Maria do Itabira porque sua sogra havia falecido. Tinham de fazer baldeação

em Nova Era. Parados nessa cidade, aguardando assentados a chegada do ônibus

que iria para Santa Maria do Itabira, D. Rosária disse: “Izé, aquele ônibus ali é de

Santana dos Ferros e passa por Santa Maria. Com ele podemos chegar mais cedo”.

Ele respondeu: “Deixa de ser boba, mulher! Você não sabe ler. De onde você tirou

isso?”. Ela disse: “Izé, eu era cega e agora enxergo”. Ela enxerga porque aprendeu a

ler.

Esses são exemplos, modelos de superação. Na verdade, ela é um deles. Assim

criou a sua família. Todos os seus filhos são trabalhadores.

D. Rosária, parabéns pela sua história. Hoje, aos 77 anos, ela continua fazendo a

sua ginástica e participa do movimento de mulheres da terceira idade. Aliás, ela me

pediu para mandar um abraço carinhoso para esse movimento da terceira idade em

Ipatinga. D. Rosária, certamente todas a estão vendo pela TV e recebendo esse

abraço. Parabéns para a senhora e toda a sua família, que tem sido exemplo de garra

e luta em Ipatinga. Muito obrigada.

Gostaria agora de pedir à D. Sebastiana que se levantasse. A D. Sebastiana é de

Bom Despacho, mas nasceu em Bom Sucesso. Ela tinha de ser de algum “bom”,

porque nasceu em Bom Sucesso, mas foi viver em Bom Despacho para continuar a

luta dos seus antepassados. Contando a história dos seus antepassados na cidade

de Bom Sucesso, disse que os negros naquela época não podiam nem sair às ruas,

que eram discriminados.

Ela continuou essa luta em Bom Despacho, na comunidade da Tabatinga. Até hoje

há o dialeto de Tabatinga: no dialeto de Tabatinga, hoje seria o dia das ocaias, que

significa dia das mulheres. A D. Sebastiana, com 75 anos, continua essa luta na

comunidade defendendo a Associação dos Quilombolas. Sua filha, a Sandra, até

recebeu homenagem; ela estava compondo a frente parlamentar em defesa da

consciência negra, a frente racial. Quando eu entregar a placa à senhora, entregarei

também a placa da Sandra, que continua essa luta dos quilombolas. Peço à senhora

que a entregue a ela. A D. Sebastiana é também a capitã do corte de reinado em

Bom Despacho, que é o único composto apenas de mulheres, e é exemplo da defesa

da cultura negra, da cultura que jamais pode acabar. D. Sebastiana, muito obrigada
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pelo seu exemplo de vida, pelo que você representa na nossa comunidade de Bom

Despacho, pelo que você representa como superação, no seio da sua família,

defendendo a cada um e a todos de forma geral.

Para terminar minhas palavras, Charles Darwin diz que a espécie que sobrevive

não é a mais forte nem a mais inteligente, mas aquela que consegue fazer as

mudanças, as transformações. São essas transformações que fazemos a cada dia, a

cada momento; são elas que dão sentido à nossa vida, à nossa existência. Há a

história de famoso malabarista que estava tentando ensinar um aluno a fazer

acrobacias no ar. Como ele não conseguia aprender, o malabarista disse: “Rapaz,

lance teu coração sobre a barra que teu corpo acompanhará”. É dessa forma que

nós, mulheres, fazemos: lançamos nosso coração na barra todos os dias para

conseguir, de fato, com fé, com amor, transformar esta sociedade e garantir a

felicidade da nossa casa, da minha casa, porque é em nossas casas, na casa de

cada uma de nós, que conseguimos transformar nossa sociedade. Muito obrigada.

Deixo abraço carinhoso para cada uma e cada um de vocês.

Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Boa tarde a todas e a todos. Na pessoa do nosso querido Deputado Doutor Viana,

que é homem de alma feminina - acredito que como todos os demais homens aqui -,

cumprimento todos os companheiros homens presentes nesta tarde.

O Sr. Presidente - Isso é porque gosto das mulheres, não é?

A Deputada Gláucia Brandão - Com certeza, Deputado Doutor Viana. Cumprimento

também as Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, Elbe Brandão, Maria

Tereza Lara, Rosângela Reis, minhas colegas e amigas; as queridas Prefeitas Maria

do Carmo Lara, Elisa Costa, Marília Campos e Marinilza, na pessoa de quem

cumprimento todas as demais autoridades políticas presentes; os Vereadores.

Agradecemos as presenças da nossa colega Maria Lúcia Mendonça, da nossa

querida Lúcia Pacífico e da Maria Olívia, que são pessoas com trajetória política, que

deixaram marca registrada nesta Casa. Na pessoa delas, cumprimentamos também

as demais ex-Deputadas Estaduais e Federais.

Cumprimento a Desembargadora Márcia Milanez. É nossa alegria tê-la conosco

nesta tarde. Cumprimento todas as homenageadas, mulheres e telespectadoras da
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TV Assembleia. É com espírito festivo que estamos reunidas hoje. Celebramos

nossas conquistas e nos confraternizamos como mulheres, cada qual em seu setor,

cada uma com sua história de vida. Representamos aqui, neste momento, o que há

de mais significativo nas conquistas femininas. Para serem homenageadas neste

ano, indiquei duas mulheres que merecem admiração e reconhecimento pelo papel

que desempenham nos espaços em que atuam. São personalidades diferentes,

devotadas a causas diferentes, aparentemente com interesses diferentes, mas que,

neste momento, aproximam-se e se integram, porque, com seu trabalho, contribuem

igualmente para tornar nossa sociedade melhor, mais justa e mais fraterna. Uma atua

quase anonimamente, fazendo o trabalho da formiguinha, que, no interior de sua

casa, recria o mundo; a outra age no espaço público, participa de grandes decisões

que repercutirão na transformação do espaço urbano. A primeira veio de longe para

cumprir seu chamado nas montanhas de Minas e encontrou na fé e no amor a Deus e

ao próximo o suporte para tocar sua obra, adotando o Evangelho de Jesus como seu

fundamento. A outra, brilhante jurista, professora, gestora pública, escritora e também

poeta, deixou as montanhas de seu Serro natal para, de Belo Horizonte, ter a visão

do Estado inteiro.

Convido para ficar de pé a Dra. Maria Coeli Simões Pires. Bacharel em direito,

mestre e doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora de Direito

Administrativo da UFMG, ocupou, nesta Casa Legislativa, diversos cargos, tendo sido

a coordenadora técnica do processo constituinte de 1989. Como jurista, contribuiu

para a literatura da área com obras de reconhecida importância, das quais destaco o

livro “Da Proteção Estatal do Patrimônio Cultural”. Também é poeta, o que só

confirma que a competência técnica pode conviver harmoniosamente com a

sensibilidade e o lirismo. Aposentada como Procuradora da Assembleia Legislativa de

Minas, Maria Coeli exerceu diversas funções na administração pública estadual e

ocupa atualmente o cargo de Secretária Adjunta da Secretaria de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana - Sedru -, sendo a gerente do projeto estruturador da

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Parabéns, Maria Coeli, e obrigada pelo que

tem feito por Minas Gerais.

A outra homenageada é Magaly Magda Borges, a quem convido para ficar de pé. A
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Pastora Magaly nasceu no Paraná, onde desenvolveu atividades empresariais no

setor de modas. Mudou-se para Belo Horizonte em 1997, com duas filhas, e

continuou a se dedicar às suas atividades até 1999. Nesse ano, teve encontro com

Jesus, que mudou sua vida e sua visão de mundo, passando a se preocupar com o

próximo. Preocupada com o grande número de crianças prostituindo-se nas ruas e

usando drogas, iniciou trabalho de evangelização em aglomerados da Capital. Em

2001, a Pastora Magaly abandonou sua carreira de empresária para se entregar

exclusivamente à sua missão. Entregou sua vida, sua profissão, sua família e suas

finanças ao projeto Casa de Amparo para Mães e Filhos, que abriga atualmente, em

tempo integral, cerca de 70 moradores, entre mães e filhos, e proporciona a seus

abrigados educação, dignidade e respeito. Preparando as mães e colocando-as no

mercado de trabalho, dá às crianças o direito de serem crianças, de serem amadas e

respeitadas, de terem moradia confortável e segura, alimentação saudável,

educação, lazer e cultura.

Muito teria ainda a dizer sobre minhas homenageadas, que representam mulheres

atentas à realidade, dispostas a agir para mudar o que deve ser mudado, capazes de

contribuir com sua inteligência para melhorar o mundo, dispostas a abraçar com fé,

amor e coragem as causas assumidas, que, ao mesmo tempo, preservam, com

dignidade e leveza, suas melhores características femininas, como a delicadeza e a

sensibilidade, e continuam a ser mães, esposas, donas de casa, amigas e

companheiras. São mulheres que não perderam a capacidade de rir e chorar, de

afagar e consolar, de se indignar e de se admirar. Mulheres, enfim. Parabéns, Maria

Coeli, Pastora Magali, todas as homenageadas neste momento e todas as mulheres

de Minas e do Brasil. Que Deus continue nos abençoando nessa nossa missão de

semear amor, carinho, justiça e paz.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Nossos cumprimentos a todos e a todas neste dia tão importante para as mulheres

e os homens que têm a alma feminina, Deputado Doutor Viana. Quando a bancada

feminina discutia esta reunião, definimos que o momento seria de homenagem e de

reflexão. Assim, cumprimento, em primeiro lugar, a assessoria desta Casa, sempre

muito presente e competente, por ter elaborado esse bóton com os dizeres “Violência,
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não; direitos, sim”, que nos leva a refletir sobre o momento que vivemos na

sociedade. Não é mais admissível que a mulher seja vista como objeto, seja

massacrada ou morta; é preciso que a mulher tenha direito à vida, à dignidade e ao

respeito. Queremos ver homens e mulheres lado a lado, construindo uma sociedade

fraterna. Por isso também, Deputado Doutor Viana, nossa bancada feminina -

Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão, Maria Tereza

Lara, Rosângela Reis e Elbe Brandão - fez no ano passado requerimento conjunto à

Mesa para que em todas as sessões especiais realizadas nesta Casa houvesse ao

menos uma mulher - não necessariamente uma parlamentar - na Mesa. Confiamos

que isso será realidade, embora momentos como o de hoje ainda sejam excepcionais

e raros na Casa e muitas reuniões se realizem sem sequer uma mulher à Mesa. Mas

agora sabemos que os Deputados e a Mesa estão sensibilizados com essa

reivindicação e acreditamos que daqui para a frente teremos sempre uma mulher

mineira à Mesa em todas as sessões especiais. Essa é uma decisão política, e o

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho já sinalizou às companheiras Deputadas

que isso vai ser observado a partir de agora. Assim, quero expor publicamente essa

reivindicação de nossa bancada.

Hoje, além das parlamentares, contamos com a presença de Prefeitas - Maria do

Carmo Lara, Marília Campos e Elisa Costa - e de Desembargadoras, na pessoa das

quais cumprimentamos todas as mulheres que ocupam cargos públicos ou espaços

de poder em associações, sindicatos etc. Somente organizadas vamos conquistar

nossos direitos. Cumprimento também as ex-parlamentares presentes, grandes

companheiras, Lúcia Pacífico, Maria Olívia e Maria Lúcia. Mas gostaria de me referir

especialmente, permitam-me, a duas homenageadas. Em primeiro lugar, à Vereadora

Ailda Ribeiro Anacleto, de Mariana. Quando a escolhi, pensei que, como

coordenadora da Frente Parlamentar de Igualdade Racial - e não só em meu nome,

mas estou certa de que contemplando as Deputadas e os Deputados desta Casa que

participam dessa Frente Parlamentar -, não poderia deixar de homenagear essa

mulher, negra e Vereadora, a primeira mulher militante do Movimento de Igualdade

Racial eleita, que já é Secretária da Mesa.

Essas são as mulheres que conquistam espaço para nós, mulheres, negras, e
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todos do País que têm o mesmo direito. Ailda, temos uma dívida social com os

negros e negras deste País; portanto, na sua pessoa, queremos homenagear todas

as mulheres, sobretudo as negras. Ninguém cresce sozinho; então, além delas,

contamos com a presença da Mirania de Oliveira, da Academia Marianense de

Letras, representando o Presidente Roque Camelo, e a Priscila Sena, representante

do Jovens pela Ética de Mariana, representando ainda toda a sociedade da cidade,

que a homenageia neste dia.

Karina de Assis, gostaria que você se levantasse. Essa é uma jovem de 20 anos,

aluna do programa ProJovem Urbano de Betim, mãe de quatro filhos - tão jovem e já

é mãe de quatro filhos, essa moça bonita. Maria do Carmo, Prefeita de Betim, minha

irmã e companheira de partido de longa data, permita-me, ao homenagear a Karina,

publicamente destacar a importância dos projetos sociais do governo federal para

construir a sociedade que tanto defendemos. O ProJovem é um deles, um programa

para jovens de 18 a 29 anos que não tiveram a oportunidade de frequentar escola em

idade normal. Até hoje Karina não completou o ensino fundamental; agora decidiu

voltar à escola e se profissionalizar. Dessa forma - e falo isso como Vice-Presidente

da Comissão de Segurança Pública -, a prevenção - e isso é também uma sinalização

- é o caminho para a construção de uma sociedade sem violência, uma sociedade da

cultura da paz. O ProJovem, assim como outros programas do governo do Estado,

como o Fica Vivo, defende essa sociedade. Defendemos que as três esferas de

poder trabalhem juntas na construção da cultura da paz. Os projetos do Município de

Betim, que possui inúmeros deles, assim como o ProJovem, constroem essa cultura e

vêm vencendo a violência. Um exemplo é a Escola da Gente; já existem mais de 20 e

a meta é chegar a 60 escolas de tempo integral. Um Município onde as coisas

acontecem é que deve colaborar para a cultura da paz. Gostaria de fazer esse

comentário porque ninguém caminha sozinho. A Karina somente teve essa

oportunidade por existir esse projeto de políticas públicas do governo federal e

pessoas com esse compromisso.

Em nome da Prefeita de Betim, homenageamos toda a equipe do governo: a

Conceição, Secretária de Saúde; o Marcelo, a Carminha Amaral e a Dorinha,

coordenadores do ProJovem; Izelda, coordenadora de creche, do Bom Pastor;
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Geralda, coordenadora de direitos humanos; Gessione e Alvarez, coordenadores do

projeto Tambores de Betim; Rosa Vargas, da Coordenadoria da Mulher; e Ofélia, da

Coordenadoria de Igualdade Racial. Gostaria de nominar essas pessoas, pois não há

outro caminho para construirmos e garantirmos os nossos direitos, os direitos da

mulher. O primeiro deles é o direito à vida. Quantas jovens perdem a vida por causa

da violência na nossa sociedade, a não ser que seja em conjunto ou no coletivo. Esse

é o meu propósito ao nominar essas pessoas.

Gostaria de homenagear também as pessoas aqui presentes nesta tarde, as

homenageadas, as lideranças das cidades, pois é dessa maneira, pela construção

coletiva, que acabamos com a violência. Está aqui também a Adriana Lara,

Vereadora de Vespasiano, vários Prefeitos, Vereadores, autoridades e lideranças

comunitárias. Fica aqui o nosso abraço e que Deus nos abençoe, para que as

mulheres neste país ocupem espaços no poder e os coloquem a serviço da vida, de

uma sociedade justa, fraterna e igualitária.

Deputado Doutor Viana, permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os

Deputados presentes que possuem alma feminina. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Deputada Maria Tereza Lara, ainda mais que estou aqui como

bendito fruto entre as mulheres.

Palavras da Deputada Rosângela Reis

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, que neste ato representa o Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, quero agradecer-lhes e

parabenizá-los pelo trabalho que vêm desempenhando nesta Casa. Vejo que têm um

carinho especial com todas as mulheres mineiras. Exmas. Sras. Elbe Brandão,

Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, que representa aqui o Governador

Aécio Neves; Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão e

Maria Tereza Lara; e Prefeitas Maria do Carmo Lara, de Betim, Marília Campos, de

Contagem, e Elisa Costa, minha amiga, de Governador Valadares. Quero saudar a

Vereadora Virgínia Scarpati, de Timóteo, em cuja pessoa saúdo todas as Vereadoras

aqui presentes; e especialmente a nossa querida amiga Maria Lúcia Mendonça, que

esteve nesta Casa por um pequeno espaço de tempo e cativou a todos. Maria Lúcia
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Mendonça, vejo que você, enquanto mulher, sofreu grande discriminação no

momento de confrontar e de fazer sua defesa na Justiça. Saúdo também as ex-

parlamentares Maria Olívia, que me acolheu na Assembleia no momento em que

precisei, a quem agradeço ter-me acolhido, informado e estado aberta comigo,

porque não consegui em outro espaço as informações com as quais nos ajudou, e

muito; e Lúcia Pacífico, que também está presente. Saúdo a Desembargadora Márcia

Milanez, que está representando bem o Vale do Aço no Tribunal de Justiça; e todas

as homenageadas nesta tarde, que representam as mulheres mineiras e são exemplo

de trabalho, dedicação e vida para todas as mulheres no dia a dia, no trabalho e nos

diversos espaços.

Este é um momento de comemoração, mas também de buscarmos e lutarmos por

uma igualdade de fato, não por sermos iguais como pessoa física, mas para sermos

iguais nos direitos e na busca da democracia. Quero saudar a todos os homens que

estão participando desta homenagem, aos Deputados que nestes dias fizeram uso da

tribuna homenageando as mulheres e que, nos rincões dos 853 Municípios, têm

contribuído para que o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país seja mais

igualitário e menos discriminatório. A cada 8 de março o mundo celebra as mulheres

e suas conquistas. Esse dia tem sido, há 150 anos, um marco da luta feminina por

direitos e reconhecimento. Não obstante tenha-se passado tanto tempo, a data

continua sendo fundamental, já que muito ainda precisa ser percorrido na estrada

rumo a uma sociedade mais justa e igualitária.

Na data de hoje, ao lançar o livro “Mulheres na Política: As Representantes de

Minas no Poder Legislativo”, a Assembleia de Minas Gerais destaca um dos grandes

desafios que ainda temos pela frente: romper barreiras para maior participação da

mulher na política brasileira. A publicação ratifica o quão distantes ainda nos

encontramos da democracia. Ao longo de tantas eleições, os mineiros elegeram

apenas 28 mulheres para os Parlamentos estadual e federal, somente 8 Deputadas

Federais e 1 única Senadora, a Deputada Júnia Marise. É claro que me sinto

orgulhosa pelo fato de mais de 66 mil mineiros terem me considerado capaz de

representá-los no Poder Legislativo, colocando-me, assim, de forma inusitada, na

história política de nosso Estado. Entretanto também não posso deixar de considerar
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essa situação lamentável, pois não se trata apenas de equiparar números, mas de

garantir a democracia em um país onde mais da metade da população

economicamente ativa é feminina. É claro que a representatividade deve estabelecer-

se sobretudo por meio da correspondência de ideais. Porém como garantir o

atendimento às necessidades e aos anseios femininos e da população negra, por

exemplo, em país onde dominam os homens, os brancos e seus ideais? Embora as

proposições e a atuação política não dependam de gênero, posso garantir que as

bancadas femininas no Congresso, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras

Municipais têm dado fundamental apoio a todas as lutas em defesa dos direitos da

mulher e garantido muitas conquistas. Aqui, na Assembleia, por exemplo, somos

coautoras, com o Deputado Doutor Rinaldo, do projeto de lei que aumenta de quatro

para seis meses a licença-maternidade das servidoras estaduais. Também é claro

que os diversos segmentos da sociedade não podem esperar que as políticas

públicas a eles direcionadas surjam sem que eles as demandem. Uma das leis mais

importantes e avançadas para tentar combater problema gravíssimo e crônico, a

violência doméstica e familiar contra a mulher, é a Lei Maria da Penha, sancionada

em 2006, que se originou de histórica mobilização feminina. Para que ela seja

efetivamente implementada, é preciso montar rede de proteção, o que continuamos

perseguindo; de minha parte, busquei contribuir garantindo em lei a criação de vara

especializada em Ipatinga. Agora estamos batalhando para a instalação dessa vara.

Muitos são ainda os desafios em busca dos direitos da mulher, e ressalto o combate

às desigualdades salariais, a proteção da mulher no mercado de trabalho, a melhoria

nas condições de saúde sexual e ampliação dos direitos das empregadas

domésticas. A queda da taxa de fecundidade e o aumento do nível de instrução foram

fatores preponderantes para a inserção da mulher no mercado de trabalho e a

elevação da sua renda. Mas, mesmo o número de mulheres chefes de família tendo

crescido 79% em 10 anos, passando de 10,3 milhões, em 1996, para 18,5 milhões

em 2006, a brasileira continua subempregada e ganhando em média 28% a menos

do que os homens. São questões que devemos enfrentar de forma séria, com o

envolvimento de toda a sociedade. Mas hoje, além de lembrarmos conquistas das

mulheres e pontuarmos grandes desafios que ainda temos pela frente,
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transformamos a reunião ordinária desta tarde em reunião especial com outro objetivo

não menos importante: homenagear mulheres que, por sua vida e trabalho, têm

dignificado o nosso gênero e se tomaram, em Minas e nas regiões onde vivem,

exemplos para todos nós. Uma dessas mulheres, e eu gostaria que se levantasse, é

a empresária, pedagoga, jornalista e colunista social no Vale do Aço, Cleucy Novais

Afonso, para quem peço os aplausos dos presentes.

Gostaria de, espontaneamente, falar de você, Cleucy, essa mulher guerreira, forte,

de fibra, que tem atuado nos diversos espaços da comunicação, uma área de grande

discriminação às mulheres, mas você tem sido exemplo e rompido as barreiras. Não

são os títulos, caros presentes, que a meu ver mais dignificam essa mulher, que

conheço como profissional e amiga, e sim o seu permanente trabalho pela

valorização do ser humano, seja oferecendo oportunidades e estendendo a mão a

quem precisa, seja propagando talentos ou destacando trabalhos e vidas valorosos.

Você, que homenageia tantas mulheres, hoje está sendo homenageada. Da mãe

herdou o dom de ajudar o próximo; do pai, ex-Prefeito de Lagoa Santa, o interesse

pela política. Mesmo trabalhando de 18 a 20 horas por dia, Cleucy coloca, como

destaques em sua vida, Deus e a família e orgulha-se, com todo o direito e amor, de

ter tido o papel de maior destaque até aqui na formação dos filhos, Ana Cláudia e

Guilherme José. Parabéns Cleucy. Que você continue com esse trabalho bonito que

desenvolve por meio de palavras e ações no nosso Vale do Aço! O nosso muito

obrigado a você.

Outra mulher muito especial, que tem uma vida voltada para o próximo, e para

quem também peço o aplauso de todos neste momento, é a advogada e conselheira

da OAB de Minas Gerais Helena Geralda Silva. Helena foi uma das fundadoras da

OAB de Timóteo em 1996 e tornou-se sua Presidente na penúltima gestão, encerrada

no início deste ano. A atuação dessa subseção da OAB foi fundamental para o

desenvolvimento da Comarca de Timóteo. A vida dessa mulher é marcada por uma

participação ativa em movimentos sociais e religiosos que buscam a promoção da

vida humana e a inclusão das pessoas. Em grupos de jovens, na década de 80, atuou

no enfrentamento de questões, como o uso de drogas, prostituição e gravidez

precoce. Na década seguinte, desenvolveu um importante trabalho voltado para a
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população carcerária nas Varas de Execução Penal, junto à Pastoral Carcerária e aos

conselhos da comunidade das Comarcas de Coronel Fabriciano e Timóteo,

contribuindo para que uma população totalmente excluída tivesse acesso aos seus

direitos, como redução de pena, benefícios previdenciários e, em algumas vezes, até

a liberdade. Juntas, e com o apoio dos Deputados desta Casa, conseguimos manter

as Comarcas de Timóteo e Coronel Fabriciano como entrâncias especiais em 2008,

ao contrário do que previa o Tribunal. Trata-se de uma vitória importante para a

região. Hoje, como Conselheira da OAB Estadual, Dra. Helena poderá trabalhar ainda

mais para o desenvolvimento das Comarcas do Vale do Aço. Com certeza estarei ao

seu lado, Dra. Helena, com o mesmo objetivo. Parabéns! Na pessoa dessas grandes

e lindas mulheres, quero que sinta especialmente homenageada toda a população

feminina de Minas e do Vale do Aço, desde as personalidades às mulheres

anônimas, pois, com certeza, não estão atreladas à notoriedade alguns dos mais

preciosos dons da mulher: a força, a sensibilidade e o pilar que representam dentro

das suas famílias. Que Deus as abençoe a cada dia. Muito obrigada a todos e a

todas.

Palavras da Secretária Elbe Brandão

Boa-tarde a todas as pessoas que se fazem presentes nesta Casa, palco de tantas

discussões, celebrações e de tantas emoções, como diria aqui Roberto Carlos.

Acredito que a emoção de ser mulher e de estar na caminhada do gênero, além de

participar de uma sociedade e ver a história, é que marca a trajetória das mulheres no

Poder Legislativo do Estado de Minas, representando, assim, toda a sociedade.

Cumprimento o Exmo. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, que nunca se furtou de lutar em defesa das

causas das mulheres nesta Casa. Cumprimento também as Deputadas Ana Maria

Resende, Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão, Maria Tereza Lara, Rosângela Reis,

companheiras de estrada de caminhada. Destaco a presença de quatro Prefeitas e

cito Maria do Carmo Lara, Marília Campos e Elisa Costa, todas foram parlamentares,

ou seja, elas passaram pelo Parlamento, exerceram o exercício pleno da democracia

nesta Casa e no governo federal para caminharem rumo ao Executivo. Tenho

absoluta certeza de que a experiência pelo Parlamento as ajudou a chegar aos
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postos em que se encontram, cada uma com a sua história e com a sua vida,

exercendo trabalho não só em nome da mulher, mas também em nome de toda a

sociedade. Deputado Doutor Viana, V. Exa. há de concordar comigo, assim como

todas as nossas ex-colegas que aqui estão: a Lúcia Pacífico, a Elaine, a Maria Lúcia,

a Vera Coutinho e a Cristina, que representa o Conselho Estadual da mulher, porque

eu gostaria de pedir ao cerimonial mais uma cadeira para a nossa colega Maria

Olívia, que exerceu papel preponderante nesta Casa. Assim, gostaria que você

subisse para se assentar ao nosso lado nesta Mesa de honra. Ao desistir do

mandato, você não desistiu da vida pública nem desta Casa. Você fez história.

Há 16 anos, quando pus os pés aqui pela primeira vez, aos 28 anos de idade, meio

zonza, infantil e cheia de medos, fui socorrida pelas mãos da Maria Olívia para que

pudesse, de corpo e alma, construir a minha história nesta Casa. Aliás, a Maria Olívia

foi citada nesta tarde por quatro de nós: pela Rosângela Reis, pela Ana Maria

Resende, pela Cecília Ferramenta e fundamentalmente por mim. A Deputada Maria

Olívia também teve quatro mandatos nesta Casa, ou seja, 16 anos de luta e história.

É muito bom vê-la cada dia mais bonita, alegre e de bem com a vida, lutando pelas

causas. Não é necessário ter mandato para estar na sociedade fazendo a diferença,

e a Deputada Maria Olívia é um exemplo disso, como cada uma daquelas que hoje

estão sendo homenageadas. Na pessoa da Carla Roque e na da Graziela, também

gostaria de homenagear todas as servidoras da Assembleia de Minas, bravas

guerreiras e companheiras, sempre abertas para a capacidade de estabelecermos a

interface. Esta Casa muito ensinou a Minas Gerais e ao Brasil, sempre dando

oportunidade às discussões do contraditório.

Existe um frase de Tancredo Neves que diz o seguinte: “Não são as pessoas que

brigam, quem briga são as ideias”, e esta Casa, ou melhor, o Parlamento nos ensina

isso permanentemente. Não havemos de brigar com as pessoas, mas as ideias sim,

elas podem e devem estar envolvidas num confronto em prol da diversidade.

Representando o Sr. Governador do Estado, Aécio Neves - o Governador com o

maior índice de aceitação do Brasil, que vem de uma trajetória de oito anos fazendo a

diferença em todos os campos da sociedade mineira e o qual todos acompanham na

trajetória e no exercício do planejamento e das políticas públicas no Estado, por todos
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os avanços e mudanças que tivemos, sempre tendo ao seu lado o nosso Vice-

Governador Antonio Anastasia e a Secretária Renata Vilhena, no primeiro escalão da

grande administração do nosso Estado -, gostaria de pedir licença a ele para primeiro

falar como uma parlamentar com 16 anos de história nesta Casa e há 7 licenciada.

Assim como a Maria Olívia, tomei a decisão de não mais me candidatar, entendendo

que já cumpri com o meu papel nesta sociedade e que outras precisam chegar, e as

que aqui estão espero que ainda tenham vigor de continuar essa trajetória, lembrando

que a Deputada Elisa Costa foi eleita nesta legislatura, mas teve de renunciar porque

foi eleita Prefeita, mas nós atingimos o percentual de 12% de representação em

Minas. Vou fazer o meu último pronunciamento utilizando a tribuna desta Casa, que

me trará muitas saudades, mas não saudades com dor, porque tenho certeza de que

eu e cada uma que aqui está fizemos tudo que estava ao nosso alcance e até um

pouco mais, para ver Minas Gerais transformar-se, a cada dia, numa sociedade mais

justa, fraterna, humana e igual. Assim como cada uma delas, Sr. Presidente, eu

gostaria de falar aqui da pluralidade. Entre nossas homenageadas, tivemos

advogadas, poetisa, representantes da OAB, representantes, com muito carinho, de

comunidade quilombola e das folias de reis; apoio à cultura; a mãe, a avó, as

representações que se fazem aqui, Prefeitas homenageadas, Vereadoras, o que me

deixa feliz. Para completar cada uma dessas homenagens justas, trouxe duas. Uma é

Margareth Durães, que peço que se levante. Trata-se de servidora pública. Ao

homenagear Margareth, homenageio a todas as servidoras públicas do Estado, que,

com muita força e tenacidade, cumprem seu papel no poder público de fazer a

diferença. Sabemos que têm ocorrido alguns ganhos para os servidores públicos,

mas que ainda há grande estrada a ser percorrida na nossa sociedade, na história

brasileira nesse sentido. A Margareth começou como servidora pública na antiga

Febem. Ela foi uma das pessoas que promoveu a mudança da Febem, que tinha

meninos e jovens como prisioneiros maltratados, para libertá-los na busca da

consciência de que meninos que estão em vulnerabilidade social precisam de amor,

carinho e inserção da família para que estejam na sociedade efetivamente como

cidadãos. Aquela foi luta de romper barreiras, de tirar meninos de grades e de tirar

modelo de política até então implementado, para traçar outros movimentos. Ela
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começou na Febem aqui, depois foi para o Vale do Jequitinhonha e hoje faz a

diferença. Vi a Cecília, com muito orgulho, contar a trajetória da sua homenageada,

D. Rosária, que aprendeu a ler, e quero dizer que a Margareth vem de projeto nosso

em parceria com o governo federal, por meio do qual diminuímos em 40% o

analfabetismo absoluto nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas.

Carregamos conosco hoje a alegria de ter feito a diferença na vida de 182 mil

pessoas até o ano de 2009. Conseguimos com ela, em parceria com a Pastoral da

Criança, com o governo federal e com a Secretaria de Saúde do Estado, reduzir em

50% a desnutrição das nossas crianças nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no

Norte de Minas. Conseguimos fazer com que o artesanato do Jequitinhonha hoje

esteja na pauta nacional, nesta política de geração de emprego e renda que hoje

alcança nosso país - não só Minas Gerais - e também o exterior. Mudamos a vida de

milhares de pessoas por meio de associações comunitárias, quilombolas, grupos

indígenas, mulheres artesãs, mulheres da dança, mulheres da cultura, jovens

mulheres que fazem a diferença. É com muito orgulho, Margareth, que lhe trago esta

justa homenagem do Poder Legislativo, em razão da servidora pública, da mulher, da

mãe e da companheira que é, não só para seu esposo, mas também para seus

colegas de trabalho, especialmente na minha vida, pois partilhamos uma jornada.

Para representar toda a nossa sociedade mineira, trago também a primeira-dama

de Santo Antônio do Itambé, Ana Paula. A Ana Paula, há seis anos, vem

desenvolvendo trabalho em Santo Antônio do Itambé, Município que abriga o Pico do

Itambé, no nosso Vale do Jequitinhonha. Ao lado do seu esposo Augusto e de toda a

sociedade, tiraram Santo Antônio do Itambé do 4º pior índice de desenvolvimento de

justiça social no Estado e, em quatro anos, trouxeram-no para o 5º melhor do nosso

Estado, constatado pelo IBGE. Isso significa que você estava lá, oportunizando a vida

de crianças, de jovens, de mulheres, da terceira idade. Você conseguiu fazer a

diferença no seu Município, de forma compartilhada. O Parlamento reconhece isso

com justiça, com dedicação e com respeito. Agradeço muito a presença de vocês

duas aqui, com as demais homenageadas desta tarde.

Gostaria de finalizar a minha fala. Antes de a Cecília falar, comentei que este ano

estamos muito certinhas - porque costumávamos falar demais. Nossas solenidades
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duravam até as 18 horas, 19 horas, e não nos incomodávamos. Mas este ano,

Presidente, o senhor está muito rigoroso conosco. Pelo que estou vendo, meu tempo

já está se esgotando. Ainda há mulher recebendo menos no mercado de trabalho,

com dupla ou tripla jornada. Conversávamos, agora, que alguns dias chegamos

exaustas em casa, porque não há uma mulher hoje, na sociedade, que trabalhe

menos que 12 horas por dia. Na hora em que chegamos em casa, precisamos ser

mães, esposas, amigas, e isso nos traz um processo de exaustão. Todas as

entrevistas e análises de jornais desta semana ignoraram pontos positivos que a

mulher conquistou, mas, quando consideramos aquelas que foram mortas há 150

anos, precisamos ter humildade para entender que o tempo da nossa história de vida

não é o tempo da história de uma sociedade. Se ainda, com convicção, temos o

conhecimento de que recebemos menos e trabalhamos mais, isso é porque não

estamos lutando apenas pelas mulheres, mas pelo feminino. Quando buscamos o

conceito de feminino, percebemos que não temos condições de medi-lo, pois ele não

se apresenta em números. No entanto, já percebemos a repercussão disso, quando

todas nós que aqui nos pronunciamos falamos da alma feminina do Deputado Doutor

Viana. A alma do Doutor Viana é dele, e traz o masculino, mas sei que ele tem em

casa a história de luta das mulheres, pela mulher e filha que tem em casa, e que não

lhe dão paz. Da mesma forma, não damos paz aos nossos maridos, amigos,

companheiros, para que respeitem e lutem por uma vida melhor. O feminino é o

amor, a compreensão, o respeito, a indignação. É com esses valores que nós,

mulheres, que fazemos parte da história da humanidade, continuaremos marchando,

sim, até que um dia possamos ver toda uma sociedade onde o feminino e o

masculino possam estar em pé de igualdade, compondo assim o ser humano e

buscando o melhor dele, que seria o sentido do nosso Deus. Quando falamos em

Deus, falamos do justo e do perfeito, do amor e da compreensão. Lembramos de São

Francisco de Assis, que pede, humildemente, que sejamos muito mais instrumento de

amor, de paz, de luz, do que de ódio, de violência, de desrespeito. E, sem desfazer

do masculino, cada uma dessas palavras representa o feminino na nossa história.

Que possamos homenagear o feminino, lutar a cada dia por ele. Sabemos que por

isso, a cada dia, nessa luta, contamos mais com os homens ao nosso lado.
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Finalizando, gostaria de pedir a todos que aqui estão para ficarmos de pé, e não

para fazermos um minuto de silêncio, Ana, mas para, quem sabe, com 20 ou 30

segundos, aplaudir uma mulher que fez a diferença na história do Brasil: a Dra. Zilda

Arns, que, com a Pastoral da Criança, fez abrir os olhos do Brasil e do mundo, com

um novo olhar, para uma nova história, para um novo momento. No governo de

Minas, tivemos o privilégio de ter a Pastoral como grande parceira na luta pela

redução da desnutrição. Onde quer que ela esteja, onde quer que seja cravada a

história, que esse retrato da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais possa

estar, ao comemorar o Dia Internacional da Mulher, fechando o nosso momento,

acredito, com o aval de todos, e homenageando a ela, que hoje está no céu,

certamente, olhando por nós, em busca do justo, do perfeito e do humano. Muito

obrigada.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, a bancada feminina da Assembleia Legislativa prestará

homenagens às mulheres que se destacaram em 2009. São elas: Ilda Soares

Fonseca, pedagoga e voluntária no serviço de apoio da Secretaria Municipal de

Educação; e Márcia Maria Filizzola Paiva, microempresária e voluntária no Centro

Regional Maria dos Anjos Macedo, de Sete Lagoas, indicadas pela Deputada Ana

Maria Resende; Rosária Custódia da Costa, servidora aposentada da Prefeitura

Municipal de Ipatinga, e Sebastiana Geralda Ribeiro Silva, Presidente da Associação

dos Quilombolas de Bom Despacho e capitã do Terno Moçambique de São Benedito

do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, indicadas pela Deputada Cecília

Ferramenta; Ana Paula Moreira Silva, voluntária em um projeto de geração de renda

com jovens, mulheres carentes e alcoólatras em Santo Antônio do Itambé, e

Margareth Fátima Dias Durães, Coordenadora Regional do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, indicadas pela Deputada

Elbe Brandão; Magali Magda Borges, fundadora da Associação Embaixada do

Altíssimo - Geração de Davi, e Maria Coeli Simões Pires, Secretária Adjunta de

Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, indicadas pela Deputada

Gláucia Brandão; Ailda Ribeiro Anacleto, Vereadora de Mariana, e Karina de Assis,

aluna do ProJovem Urbano de Betim, indicadas pela Deputada Maria Tereza Lara; e
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Cleucy Novais, pedagoga e jornalista, e Helena Geralda da Silva, advogada e

Conselheira da OAB-MG, indicadas pela Deputada Rosângela Reis.

O Deputado Doutor Viana, representando o Presidente da Assembleia Legislativa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, as Deputadas Ana Maria Resende, Cecília

Ferramenta, Gláucia Brandão, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis e a Secretária

Elbe Brandão procederão à entrega das placas às homenageadas. As placas contêm

os seguintes dizeres: “Mulher, sua habilidade em conciliar força e sensibilidade

constitui a base para a edificação de uma sociedade mais humana e para a

ampliação e a efetivação dos direitos conquistados. O reconhecimento da Assembleia

Legislativa, que valoriza o seu empenho em superar obstáculos e preconceitos em

prol do bem comum”.

- Procede-se à entrega das placas.

A Sra. Sebastiana Geralda Ribeiro Silva - Sr. Presidente e Deputadas, não sei falar

bonito porque não sou professora, apenas uma mãe de família, uma guerreira, uma

quilombola que arranca mandioca do chão para tratar do nosso povo. É com muita

humildade que digo que nunca pensava na vida em um momento como este, de uma

negra ser homenageada dentro de uma Casa como esta, com tantos parlamentares

dando apoio ao trabalho dos negros. Sinto que, se eu morrer agora, morro com muita

alegria, porque aqui está... Onde estão os meus netos e bisnetos? Está aqui o meu

povo. Apanhei 17 meninos na rua para criar - aliás, tenho 7 meus. Sou pobre, mas

rica de fé e esperança. Agora vou dizer-lhes para irem lá, a fim de verem que

conseguimos essas máquinas para formar os nossos negros. Infelizmente os negros

são sempre discriminados porque não têm profissão, mas os nossos meninos estão

lá sendo profissionais. Não sou nada, mas guerreira que luta em prol do meu povo.

Deputados e Deputadas, pelo amor de Deus, ajudem a socorrer o meu povo. O meu

povo é gente! Foram os negros que lutaram. Se esta nação tem esse poder, foi

porque saiu das mãos dos negros. Pelo amor de Deus, gente, não judiem dos negros,

valorizem-nos. Os negros são a riqueza desta nação. “Um abraço negro / um sorriso

negro / traz felicidade / negro sem emprego / fica sem sossego / negro é a raiz da

liberdade”. Um abraço negro. Esse é o abraço que estou dando em todas as

Deputadas, em todos os presentes, especialmente nessa formiguinha guerreira, que
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é pequenina, mas é porreta. Parabéns!

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem as canções “Angélica”, de Chico

Buarque, “Gracias a La Vida”, de Violeta Parra, e “Maria Maria”, de Milton Nascimento

e Fernando Brant.

- Procede-se à apresentação musical.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado André

Quintão; discursos dos Deputados Weliton Prado, Vanderlei Miranda e Carlin Moura;

votação do requerimento; aprovação - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.624; encerramento da discussão; votação secreta do veto ao

art. 2º; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº

19.568; discurso do Deputado Carlin Moura; questão de ordem - 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 Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento

- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza
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Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado André Quintão,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os vetos às Proposições

de Lei nºs 19.624 e 19.568 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o Deputado

André Quintão, Deputado atuante nesta Casa, por ter apresentado o requerimento de

inversão da pauta. É um projeto importante, que altera o inciso III do art. 3º da Lei nº

14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA. Aliás, o nosso Estado tem uma das maiores alíquotas de IPVA,

se comparado com todos os outros Estados da Federação. No Espírito Santo e em

Goiás, por exemplo, Estados vizinhos, a alíquota é praticamente a metade do valor do

IPVA cobrado em Minas. Além disso, no nosso Estado, ocorre uma injustiça muito

grande. Qual é essa injustiça? Os proprietários de veículos com mais de 10 anos

pagam imposto da mesma maneira. Em Goiás, esses veículos são isentos de
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imposto, assim como em outros Estados da Federação. Então, além do IPVA em

Minas ser mais caro, além de se taxar imposto sobre veículos com mais de 10 anos,

há a Taxa de Licenciamento, que praticamente só existe aqui. É uma grande injustiça

com nossos consumidores que, além de pagarem um valor muito mais alto do que

nos outros Estados, pagam a Taxa de Licenciamento. Infelizmente, os veículos com

mais de 10 anos são obrigados a pagar também.

O desconto que o IPVA teve neste ano teria que ser maior do que foi. O desconto

foi realmente pequeno, porque o IPVA tem que ser calculado em cima do valor venal,

em cima do valor real do veículo. Com a crise econômica e a redução do IPI, os

veículos despencaram de preço, tiveram uma redução em torno de 30%.

Esse percentual de 30% deveria ter sido o mesmo da redução do IPVA em nosso

Estado. Infelizmente, não foi isso que o governo fez. Nossa carga tributária é muito

pesada. Quem tem carro flex paga 25% só de ICMS, que é muito alto, pois o Estado

de São Paulo cobra 12% e, Goiás cobra 15%. Matérias publicadas nos jornais

mostram que o IPVA em nosso Estado é o mais caro do País.

No início do primeiro mandato do Governador Aécio Neves, denunciamos nesta

Casa que houve uma remissão de cobrança de IPVA. Como o Estado concedeu

desconto de 50% do IPVA às locadoras de veículo, especificamente à Localiza, para

fazer a compensação devido à Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo aumentou

o IPVA de motos, carros, e das peruas e vans dos feirantes. Para conceder o

desconto a determinada categoria, outra tem de pagar a conta, por causa da Lei de

Responsabilidade Fiscal. O governo concedeu desconto às locadoras de veículos e

aumentou o IPVA dos proprietários de veículos, que são os que mais precisam.

Quem tem moto e veículos utilitários chegou a sofrer aumento de quase 100% do

valor do IPVA. Apresentamos emendas e conseguimos acabar com a taxa de

incêndio, com a taxa para chamar a polícia e fazer o boletim de ocorrência. Só que,

infelizmente, foi aprovado o aumento do IPVA para quem tem veículos utilitários, por

meio de concessão de um desconto às locadoras de veículos. A Localiza foi uma das

maiores financiadoras da campanha do governo.

Deixo esses questionamentos. Encaminhamos favoravelmente à aprovação do

requerimento para a inversão da pauta, para que possamos derrubar o Veto Parcial à
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Proposição de Lei nº 19.624, que altera o Projeto nº 14.937, que dispõe sobre o

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e o Veto Total à Proposição de

Lei nº 19.568, encaminhado pela Mensagem nº 463/2010, de autoria do governo do

Estado, que dispõe sobre a cremação de cadáveres. Sobre esse veto total à

proposição, queremos explicações, de acordo com a legalidade, sobre as razões

pelas quais o Governador a vetou.

Em relação ao IPVA, esperamos um posicionamento do Ministério Público, para

que seja ajuizada uma ação. Entramos com uma representação, porque o valor dos

veículos sofreu uma diminuição em torno de 30%, e o cidadão já está pagando o

IPVA caro. Esperamos que isso possa ser reformulado, realizando-se novo cálculo

para o ano que vem, sendo o cidadão ressarcido dos valores que pagou a mais no

IPVA. Foi um valor alto. Os outros Estados do Brasil praticaram uma redução maior

do que a ocorrida em Minas Gerais. Por essa razão, acionamos o Ministério Público,

entramos com uma representação, solicitando que a lei fosse cumprida, fosse

respeitada. O valor do IPVA deveria ter sido calculado sobre o valor de mercado do

carro. Infelizmente, a tabela praticada pelo governo do Estado foi totalmente

equivocada. Além do cidadão ser prejudicado por ter de pagar Taxa de Licenciamento

que, praticamente só existe aqui, o cidadão tem de pagar o seguro obrigatório, outro

roubo. Uma das próximas campanhas que vamos engatilhar é sobre o seguro

obrigatório. Da mesma maneira que realizamos a campanha vitoriosa da redução, em

2008, de 17% da conta de luz, no ano passado, impedimos o aumento do valor da

água da Copasa. Foi o primeiro ano em que não houve aumento nas contas da

Copasa. Conseguimos também, em campanha, acabar com a Taxa de Incêndio, taxa

para chamar a polícia, taxa para fazer o boletim de ocorrência. Agora, estamos com a

campanha da telefonia, porque as tarifas mais caras do mundo são praticadas pelas

companhias de telefone de nosso país. Nossa tarifa de celular é a mais cara do

mundo. Só para dar um exemplo, a tarifa do celular, em nosso país, é 2.150% mais

cara que na Índia. Por um minuto de telefonia celular na Índia é cobrado R$0,01 ou

R$0,02. Além disso, ainda somos obrigados a pagar assinatura básica da telefonia.

Todo mês, o cidadão tem de pagar R$46,00, e essa é uma cobrança indevida.

Depois de muita pressão, depois de o projeto já estar na gaveta há quase 10 anos,
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conseguimos que o Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer - fomos até

a Câmara -, criasse uma comissão especial. Vamos pressionar para que o projeto

entre na pauta. Acho que já foi uma grande vitória, porque o projeto estava

empoeirado na gaveta da Câmara dos Deputados. Depois de muita pressão e de

muita mobilização, conseguimos que saísse da gaveta e os partidos estão indicando

os membros que irão compor essa comissão especial. Há todas as condições de se

levar o projeto para votação em Plenário e de se acabar a assinatura básica mensal

da telefonia. Aliás, já existe um projeto meu tramitando aqui na Casa que proíbe a

cobrança da assinatura mensal da telefonia no Estado de Minas Gerais.

Depois de todas essas campanhas, queremos engatilhar outra relativa a seguro

obrigatório, à Fenaseg, que é uma verdadeira máfia, uma verdadeira caixa-preta.

Vamos mexer nesse vespeiro, porque o cidadão não aguenta mais pagar tantas

contribuições. Realmente a carga tributária praticada no nosso país é altíssima. Acho

que poderíamos ter feito várias alterações no projeto que estamos discutindo, que

altera a Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA -, a fim de diminuirmos a alíquota praticada no nosso

Estado, que é pesadíssima. Como já exemplifiquei, nos outros Estados o valor do

IPVA é muito menor que o do nosso Estado. Por isso, muitos proprietários deixam de

emplacar seus veículos em Minas Gerais para fazê-lo em Goiás, no Espírito Santo,

em Santa Catarina e em São Paulo, porque lá o IPVA é muito menor. Em Goiás, os

veículos que têm mais de 10 anos são isentos de pagamento de IPVA. Realmente

essa é uma grande injustiça com a população de Minas Gerais, que paga uma das

tarifas de IPVA mais caras do País. Além de tudo isso, o cidadão ainda é obrigado a

pagar a Taxa de Licenciamento. Ninguém aguenta isso. Então, encaminhamos

favoravelmente à aprovação do projeto.

Como disse anteriormente, todas as vezes em que subir a esta tribuna, lembrarei

da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, para garantir dignidade aos servidores

da segurança pública. Parabenizo e cumprimento todos que realmente acreditaram

na campanha contra as tarifas abusivas cobradas pelas companhias de telefone e de

internet do nosso país. Essa campanha está pegando fogo e se alastrando em todo o

País. Temos todas as condições de sairmos vitoriosos.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Na pessoa do Presidente, Deputado Doutor Viana,

saúdo todos os Deputados e Deputadas que se encontram presentes à reunião

extraordinária desta manhã; os profissionais da imprensa, que dão cobertura aos

nossos trabalhos; os servidores desta Casa; os presentes nas galerias; e,

especialmente, o público de casa que acompanha os trabalhos pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, vou apenas tecer alguns comentários, então não utilizarei todo o

tempo que me é devido para discussão. A esse projeto, que diz respeito à isenção de

IPVA para portadores de necessidades especiais, uma causa muito justa que foi

iniciada pelo Deputado Walter Tosta, também apresentamos uma emenda de nossa

autoria, que, de certa forma, traz uma contribuição muito grande para um setor

importantíssimo que dá suporte à área de educação, que são os transportadores

escolares do nosso Estado.

A minha emenda, que foi aprovada nesta Casa, entrará em vigor a partir de 15 de

março. Isso significa que, a partir de 2011, nenhum transportador escolar do nosso

Estado pagará IPVA. Eles tinham uma redução desse imposto. Essa emenda foi

aprovada nesta Casa com o apoio de todos os colegas Deputados. Sabemos que não

se aprova isoladamente nenhum projeto, ou seja, um Deputado sozinho não aprova

um projeto nesta Casa. Muitas vezes, pode trazer a responsabilidade de haver

apresentado determinado projeto, mas se não tiver a cooperação dos colegas, esse

projeto não irá prosperar.

Por isso fica aqui a minha gratidão aos colegas Deputadas e Deputados que

entenderam a importância dessa isenção do IPVA para os transportadores escolares,

principalmente porque o mês de janeiro é uma época crítica para eles. O período de

férias é a entressafra do transportador escolar, mas suas despesas não param: ele

precisa fazer a manutenção do carro, aproveitar o tempo em que não está

transportando alunos para fazer vários reparos. Além disso, tem o pagamento do

IPVA, que não é barato. Mesmo com a redução, não era pouca coisa. A partir de

agora, graças a Deus, isso será solucionado.

Se a informação não chegou aos transportadores escolares que, nesse momento,
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estão nos acompanhando pela TV Assembleia, nos mais de 300 Municípios em que a

emissora chega, esclareço que todos os transportadores escolares cooperados, não

cooperados, de Prefeituras - que tinham essa isenção - foram beneficiados por essa

emenda. A partir de 2011 não pagarão mais o IPVA.

No que diz respeito à derrubada do veto que retroagia a 2007, na emenda de

autoria do Deputado Walter Tosta, que é favorável à derrubada do veto, encaminho

pela derrubada do veto, porque aquilo que mais precisávamos foi conseguido, ou

seja, a isenção do IPVA.

Entendo que, se a lei entrará em vigor a partir de 15 de março, como está previsto,

a última parcela - que irá vencer após essa data - não é devida, porque a lei entrará

em vigor antes do vencimento dessa última parcela. Fica aqui essa minha orientação

para o transportador escolar, que pode questionar o pagamento da terceira parcela,

se ainda não fez o seu pagamento. Nada mais justo que não seja cobrado esse

pagamento, porque a lei entrará em vigor em data anterior ao vencimento da última

parcela. Obrigado, Sr. Presidente.

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

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, encaminharemos favoravelmente à

aprovação do requerimento que pede a inversão de pauta para colocar em primeiro

lugar a apreciação do veto que trata sobre a isenção do IPVA. É muito importante a

aprovação desse requerimento.

Observamos que a pauta está sobrecarregada em razão dos 10 vetos opostos a

projetos de leis que foram votados na Casa, mas que o Governador do Estado vetou.

O Governador do Estado não quer que esses projetos se transformem em leis que

trarão benefícios para o povo. Percebemos que constam na pauta os vetos relativos

ao Tribunal de Contas do Estado, à Advocacia-Geral do Estado e à Cemig. Fizemos

uma importante mudança no projeto relativo à Cemig, prevendo que os lucros

decorrentes da exploração da internet fossem revertidos em modicidade tarifária, ou

seja, fossem usados para diminuir a conta dos seus consumidores. Há, ainda, vetos

relacionados a projetos referentes à queima de cadáveres e a diversos outros

assuntos, entre eles, o IPVA, que estava mais abaixo.
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Consideramos importante que este seja apreciado em primeiro lugar. O projeto, que

se transformou em lei, foi votado no final do ano passado e prevê a isenção de

pagamento de IPVA de veículos de portadores de deficiência física, estendendo-a

aos veículos usados para o transporte de menores de idade que também são

portadores. Também há previsão de isenção de pagamento de IPVA para o

transporte escolar, mesmo para veículos usados, e não necessariamente novos. O

Governador vetou a parte que fala da retroatividade, ou seja, essa isenção retroagiria

a 2008, o que implica, uma vez aprovada, a restituição desses valores. Pelo nosso

entendimento - não que eu veja dificuldades -, a operacionalização da restituição

desses valores seria difícil. O governo alega que não teria como proceder a essa

restituição. Mas o que percebemos mesmo é que, ao vetar esse artigo que impede a

retroatividade, o governo está sinalizando, está tentando dizer, e precisamos

compreender, que o caixa do Estado de Minas vai mal das pernas.

A situação financeira de Minas não está boa, essa é a realidade. O governo não

tem coragem de assumir isso publicamente, mas as contas do Estado estão

desequilibradas. Como estamos em final de governo, é o último mês do atual

Governador, é o último do mandato, ele não virá a público assumir que as contas

estão desequilibradas. Tanto é verdade, Sr. Presidente, que existe um desequilíbrio

no Orçamento de 2010 da ordem de R$12.000.000.000,00. Esse valor está sendo

acobertado por empréstimos no mercado financeiro internacional, no Banco Mundial.

Tivemos de aprovar uma autorização nesta Casa para que se fizessem esses

empréstimos. Então, há desequilíbrio orçamentário no Estado. Aquela história toda

que ouvimos durante oito anos, a mesma cantilena, a mesma ladainha do déficit zero,

do equilíbrio de Minas Gerais, foi por água abaixo. Minas Gerais não está bem no seu

orçamento, no seu caixa. Só vamos perceber isso na transição do governo, porque o

governo está com dificuldades para cumprir as suas obrigações. Ele impede que o

portador de deficiência ou o dono de “van” escolar tenha direito a essa restituição

porque, além da Lei de Responsabilidade Fiscal, na verdade não tem como devolver

o dinheiro. Tanto isso é verdade que as emendas populares aprovadas no Plano

Plurianual de Ação Governamental, como, por exemplo, as do Orçamento Criança e

Adolescente, estão com a sua execução atrasada. As emendas que os Deputados
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apresentaram para ajudar um Prefeito do interior a construir uma quadra, um poço

artesiano ou fazer um calçamento de rua também não estão sendo pagas. Aí surgem

dois aspectos, e não só o político. Não é apenas porque as emendas são de

Deputados de Oposição; existe a questão política, mas o ponto principal é que o

governo não está pagando emenda porque o Estado de Minas Gerais está falido,

quebrado, mal das pernas, desequilibrado. Essa é a realidade em que Minas Gerais

se encontra hoje. Minas está com suas contas desequilibradas. Esse é o desafio que

apresentamos nesta tribuna. Se o governo estivesse bem das pernas, teria pago as

emendas, teria cumprido o Orçamento Criança e Adolescente, teria feito essa

execução orçamentária.

É importante, Sr. Presidente, a inversão da pauta para que votemos o projeto do

IPVA relativo aos deficientes físicos e aos donos de “van” escolar. Queremos votar a

matéria e estamos aqui para fazê-lo desde ontem. A Oposição esteve aqui ontem, à

noite, e está aqui agora para votá-lo. Para derrubar o veto oposto pelo Governador,

precisamos de 39 Deputados. O Bloco PT-PMDB-PCdoB comparece, mas precisa-se

da presença da base governista.

O governo tem de deixar claro por que não está cumprindo as emendas: se é um

problema político ou de caixa. Tenho convicção de que é de caixa. Queremos votar o

veto para que a lei passe a vigorar, a fim de que os portadores de deficiência e os

donos de “van” escolar usufruam dessa importante legislação. Quero esclarecer a

vocês que foram oito anos de governo, e em momento algum esse benefício foi

aprovado nesta Casa. Só foi aprovado agora, mas, como se trata de uma lei fiscal, só

vigorará a partir do ano que vem, no próximo governo. Esse benefício não será pago

pela atual administração, que nunca teve essa sensibilidade, nunca teve a

compreensão de favorecer os mais necessitados, aqueles que mais precisam do

apoio do Estado.

Estamos encaminhando favoravelmente à inversão da pauta, a fim de colocar o

veto imediatamente em votação, para a lei entrar em vigor e as pessoas serem

beneficiadas, mesmo que seja no ano que vem. Porém, é o que foi possível ser feito

no atual governo.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do 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. A Comissão Especial

opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do

Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto

registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à

votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas

e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon

Melo - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton

Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Votaram “não” 3 Deputados. Está

mantido o veto ao art. 2º. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.624. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.568, que dispõe

sobre a cremação de cadáveres. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto.

Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Com o maior prazer, concedo aparte ao nobre
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Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Presidente, o Deputado Carlin

Moura terá o prazo de uma hora para discutir. Deputados, tive uma depressão muito

grande, ao acordar e receber uma correspondência da Câmara Municipal de Belo

Horizonte, assinada pela Vereadora Luzia Ferreira. Pois é uma das depressões que

tive hoje cedo. O assunto está ligado, mas deixarei para falar depois o porquê da

minha depressão com essa carta da Vereadora Luzia. Eu ainda não falei o teor da

carta. Voltarei a palavra ao Deputado Carlin Moura e agradeço à Vereadora Luzia

esse convite para, no próximo dia 20, participar de uma sessão na Câmara Municipal.

Posteriormente falarei sobre isso.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, trata-se de um veto total oposto pelo

Governador do Estado à Proposição de Lei nº 19.568, de 2009, que dispõe sobre a

cremação de cadáver. O Governador do Estado opôs veto total a essa proposição.

Em linhas gerais, para o nosso telespectador compreender o que está em discussão

aqui, a proposição de lei estabelece as situações em que poderá ocorrer a cremação,

o procedimento a ser seguido e o destino das cinzas. Esse projeto tem importância

fundamental para o Estado e também para o Município de Contagem, tendo em vista

que essa cidade mineira é a única que possui um crematório de grande qualidade e

renome. Esse projeto foi aprovado, no final do ano passado, com o apoio de todos os

Deputados da Casa, e o Governador o vetou alegando que o serviço funerário é

matéria de competência legislativa do Município, por se tratar de assunto de interesse

local, oportunidade em que traz à colação decisão do Supremo Tribunal Federal no

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.221-RJ, que diz o seguinte:

“Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito a

necessidades imediatas do Município, conforme prevê o art. 30 da Constituição da

República”. De fato, o art. 30, V, da Constituição da República estabelece a

competência do Município para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. De acordo com

essa regra básica, o poder público municipal pode executar o serviço por meio de

seus próprios órgãos ou repartições ou, então, transferir a execução dessas

atividades a terceiros mediante concessão ou permissão. Além disso, o art. 30, I, da
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citada Carta Magna assegura aos Municípios, que são entidades político-

administrativas integrantes da Federação brasileira, competência para legislar sobre

assuntos de interesse local. Consequentemente, se se tratar de matéria que diga

respeito direta e imediatamente à comunidade, tal fato excluirá a competência de

outra entidade federada. Então, em matérias relacionadas a interesses diretos

daquela coletividade, da municipalidade, a competência realmente está afeta, está

relacionada ao Município. Com grande prazer concedo aparte ao ilustre Deputado

Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de Minas e Energia e membro da

Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Carlin Moura

e o cumprimento por abordar a avaliação das razões que levaram o Governador a

colocar veto a essa proposição, o qual deverá ser apreciado pela Assembleia

proximamente. Quero apenas ponderar que, dada a importância da discussão que

ora se inicia na apreciação desse veto, considerando a óbvia inexistência de quórum

e a necessidade regimental de um quórum de 39 votos para se derrubar um veto do

Governador, V. Exa. requeira à Presidência o encerramento, de plano, desta reunião,

reservando-se o tempo que ainda lhe resta para que possa apresentar essa

importante discussão na próxima reunião, em que os Deputados presentes poderão

avaliar os importantes argumentos de V. Exa., o que será fundamental para formar o

juízo de cada um quanto à apreciação do veto. Essa é a razão que me leva a fazer

este aparte a V. Exa., justamente considerando a importância dos seus argumentos e

considerando também que é absolutamente conveniente que sejam compartilhados

pelo coletivo da Casa durante a apreciação do veto. Por isso sugiro a V. Exa., se

assim o julgar, que requeira o encerramento, de plano, desta reunião.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do Deputado Sávio Souza Cruz.

Vou acatar a sugestão de V. Exa., mas, antes, terminarei de contextualizar o projeto,

especialmente para o telespectador, para que posteriormente, na parte da tarde,

possamos voltar a essa discussão. O Governador vetou o projeto dizendo que a

competência para legislar sobre essa matéria é do Município. O que diz o nosso

parecer? O problema consiste em identificar as matérias que se encartam no

chamado interesse local, que é tradicionalmente definido pela doutrina como a
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predominância do interesse do Município sobre eventual interesse do Estado ou da

União. Portanto, a fórmula constitucional do interesse local, que corresponde ao

peculiar interesse do ordenamento constitucional anterior, é o critério por excelência

para a delimitação da competência do Município. Todavia esse critério está

genericamente consagrado na Constituição da República, que não o define nem o

especifica, cabendo, principalmente, à lei orgânica a especificação mais detalhada

das atribuições municipais. Algumas atividades a cargo das comunas, das

comunidades, da municipalidade já estão mencionadas na Lei Maior, como é o caso

da criação e supressão de distritos, do transporte coletivo urbano e da proteção do

patrimônio histórico-cultural local, conforme se depreende dos incisos IV, V e IX do

art. 30 da mencionada Constituição. O serviço funerário, embora não esteja previsto

pelo texto constitucional, se enquadra no campo do interesse local, uma vez que a

matéria se refere diretamente à vida da comunidade local, o que realça a

competência dos Municípios. No plano jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal

também entende que os serviços funerários são serviços públicos municipais,

conforme já mencionamos nas ações acima citadas. Também através de uma

decisão do Supremo, ficou determinado que, para os que percebem até um salário

mínimo, os desempregados e os reconhecidamente pobres, há gratuidade no

sepultamento e demais procedimentos, inclusive o fornecimento de esquife pelo

concessionário de serviço funerário. A Lei nº 2.007 trata de matéria conexa e

estabelece procedimentos administrativos para a concretização do preceito

constitucional. Entretanto, administração de serviço funerário não é o mesmo que

estabelecimento de normas sobre cremação de cadáveres. Em relação à primeira, é

fácil o seu enquadramento no âmbito dos serviços municipais por se tratar de

atribuição meramente administrativa. Em relação ao segundo, esse enquadramento é

mais complexo, embora possa haver relação entre cremação de cadáveres e

administração do serviço funerário. A nosso ver, a competência municipal para

organizar o serviço funerário local não exclui a competência estadual para

estabelecer regras voltadas para a saúde pública sobre a cremação de cadáveres,

conforme o magistério do citado jurista Hely Lopes Meirelles. Nesse caso, as

providências e ações tomadas pela administração municipal devem observar as
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diretrizes da norma regional, que funcionaria como regra geral. Por essa razão,

entendemos não ser pertinente a fundamentação apresentada pelo Governador do

Estado, principalmente porque as normas legais impugnadas pelo STF não tratavam

de cremação de cadáver, e sim de questões atinentes à administração do serviço

funerário. Ao negar sanção à proposição sob comento, o Chefe do Poder Executivo

atribuiu sentido muito amplo ao conceito de interesse local, no propósito de afastar a

competência do Estado para a disciplina da matéria. Todavia, esse ponto de vista nos

parece equivocado, pois as regras sobre cremação de cadáver não se confundem

com as normas relativas à administração do serviço funerário. Aquelas podem ser

editadas tanto pela União quanto pelos Estados, ao passo que estas só podem ser

emanadas dos entes políticos locais, pois têm relação direta e imediata com a vida da

comuna. A competência estadual para tratar de determinada matéria só é afastada

quando o interesse predominante for do Município ou da União, seguindo os

parâmetros da Constituição Federal. Dessa forma, e com a devida vênia,

discordamos das razões do veto apresentadas pelo Governador do Estado, por

entender que a cremação de cadáver não é assunto de interesse local nem se

confunde com a administração do serviço funerário.

Sr. Presidente, no veto se fez uma diferenciação da administração do serviço

funerário, que diz respeito aos critérios que o Município utiliza e ao direito dos

carentes a ter sepultamento gratuito. Isso é diferente da questão dos critérios para a

cremação de cadáveres. Estes têm implicações até mesmo no campo do direito

penal. Ao se estabelecerem critérios, é preciso resguardar eventuais investigações

futuras. Na continuidade da discussão, vamos nos aprofundar sobre a importância de

se derrubar o veto a essa proposição de lei, porque precisamos criar condições para

se resguardarem dados. Assim, evitaremos o ocorrido no recente caso da

investigação do maníaco do Bairro Industrial, em que nossos Investigadores e

Delegados tiveram dificuldades para atuar porque faltam condições de trabalho. Não

há um banco de dados sobre digitais, falta agilidade porque não há aparelhagem para

exames de DNA, enfim, a Polícia Civil não está equipada para desenvolver o seu

mister e há poucos efetivos. Num Estado do tamanho de Minas Gerais, deveríamos

ter, no mínimo, 15 mil policiais civis, mas temos apenas 6.800 profissionais. Isso tudo
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dificulta a investigação judiciária e o trabalho da polícia investigativa. De repente, os

bandidos ficam soltos por falta de condições de trabalho da polícia. Você tem, por

exemplo, um cadáver que é cremado e seus registros não são guardados. Se,

eventualmente, a pessoa, antes de morrer, esteve envolvida em algum crime,

posteriormente haverá dificuldade de se fazer essa investigação. O projeto de lei

procura resguardar esses aspectos que explicitaremos melhor na parte da tarde em

função da importância da matéria.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Deputado Hely Tarqüínio, ilustre Presidente, peço que

encerre de plano a reunião dada a ausência de quórum, resguardando-me o restante

do tempo para continuar a discussão sobre a proposição de lei que estabelece regras

sobre a queimação de cadáveres.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14

horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às

20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos Deputados

Weliton Prado e João Leite; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão

e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº

2.416/2008; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação da votação - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis
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Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

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

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rosângela

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

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - O Regimento Interno estabelece um tempo para a

leitura da ata e que ela deve ser sucinta. Não temos nenhuma discordância em

relação a esse ponto. Vimos levantando uma questão há muito tempo: quando for

feita a leitura da ata sucinta, seja feita a leitura da ementa do projeto. O que é a

ementa do projeto, da resolução ou da PEC? É o que diz projeto. Por exemplo,

Projeto de Lei nº 575. O que ele diz, o que é esse projeto, é a ementa. O Deputado

Dalmo está me mostrando a ata. Temos a ata em mãos, só que as pessoas que
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estão acompanhando a TV em casa não têm. Como Deputadas e Deputados, temos

a responsabilidade de dar publicidade. Esse é o princípio constitucional da

publicidade e da informação. A população tem direito de saber, de ter acesso ao que

está sendo discutido e votado. Entendo que há cerceamento. A partir do momento em

que é feita a leitura da ata e nela se lê apenas o número da resolução, do veto, do

requerimento, do projeto de lei ordinária, do projeto de lei complementar ou às vezes

de uma PEC, a população não tem noção do que se trata. Quando se anunciar “PEC

nº 50”, é preciso dizer do que ela trata. Por exemplo, diz respeito aos direitos dos

portadores de deficiência física; a PEC de número tal diz respeito ao aumento dos

servidores da segurança pública; a PEC nº 70 diz respeito à valorização dos

servidores da educação. Então, é um direito que as pessoas que estão

acompanhando a TV Assembleia em casa ou a reunião pela internet têm: saber, de

forma sucinta, o que estamos discutindo, votando e apreciando. Assim, insisto nessa

questão, aliás, vou levá-la para discutir com a Mesa. É uma questão muito simples.

Não custa nada fazer. Diz-se que a ata tem de ser sucinta. Queremos que se leia

apenas a ementa, o que diz o projeto, o Requerimento nº 50, por exemplo, que pede

providências ao Governador, para que resolva problemas relacionados com a Polícia

Civil, que haja contratação. As pessoas têm direito de ter acesso a essas

informações. Então, isso realmente é o básico. Estamos cobrando isso há muito

tempo. A audiência da TV Assembleia é muito grande e devemos ter respeito pelas

pessoas que estão acompanhando a reunião. Temos a ordem do dia, temos a ata e o

que diz respeito a cada projeto. Isso está na mesa de cada Deputado. Mas, quando a

leitura da ata é feita, as pessoas não têm essa informação. O Deputado que fez a

leitura da ata leu vários projetos, requerimentos e vetos. Mas, o que é o Veto nº 17?

O que é o Veto nº 19? As pessoas têm direito de ter essa informação. As pessoas

têm direito de saber o que está sendo votado e discutido na Casa. Isso é o mínimo

que podemos fazer. Isso é constitucional. Temos de cumprir a legislação no que diz

respeito a dar informação e publicidade sobre os nossos atos. É uma questão muito

simples e fácil de resolver. Isso seria resolvido com tranquilidade: no momento da

leitura da ata, seria dito, por exemplo, Requerimento nº 1.550, que diz respeito ao

apoio e ao incentivo ao esporte. Isso é simples, não custa nada. As pessoas que não



____________________________________________________________________________
603

puderem acompanhar toda a reunião poderiam criar o hábito de acompanhar as

reuniões da Assembleia por intermédio da leitura da ata. Ao acompanhar a leitura da

ata, a pessoa tem noção de tudo que houve na reunião anterior. Talvez as pessoas

não possam acompanhar 5 horas de reuniões ordinárias ou extraordinárias da Casa,

mas, ao acompanhar a leitura da ata por 5 ou por 10 minutos, têm uma informação

das questões principais discutidas na Casa. É uma forma de as pessoas

acompanharem a TV Assembleia. Em 5 minutos ou em 10 minutos o cidadão teria

informações sucintas sobre o que foi discutido na Assembleia. O trabalho da

assessoria, ratificando a ata de forma sucinta e objetiva, é muito bom. Então, não

custa nada que, além de serem colocados os números dos projetos e dos

requerimentos, fosse garantida a ementa e o que diz o projeto: projeto número tal,

que diz respeito a isso. Esse é o princípio da informação e da publicidade dos atos do

Poder Legislativo. Sr. Presidente, faço essa solicitação mais uma vez. Levarei essa

questão à Mesa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado João Leite, que

disporá de 2 minutos.

O Deputado João Leite - É o bastante, Sr. Presidente. Entendo que a leitura da ata

trata de um resumo, é sucinta, é uma decisão da Mesa da Assembleia, da qual o

Deputado Weliton Prado faz parte, portanto conhece bem o assunto. Sei que a leitura

da ata é sucinta, mas, hoje à tarde, solicitei ao Presidente da reunião, Deputado José

Henrique, que retirasse alguns termos ofensivos a mim, vindos da parte do Deputado

Weliton Prado. Minha mãe assistia a TV Assembleia e telefonou-me falando sobre o

que tinha sido dito, como por exemplo: “O Presidente da Comissão de Segurança

sentou em cima do requerimento”. Dou nome aos bois. Quero garantir que esses

termos utilizados pelo Deputado contra mim fossem retirados das notas taquigráficas

da Assembleia Legislativa. Não é próprio do Parlamento de Minas Gerais um

parlamentar tratar o outro dessa maneira. Para mim, isso é novidade na Assembleia,

no contato entre a Situação e a Oposição. E também é novidade que o Presidente de

uma Comissão seja tratado dessa maneira por causa de uma decisão. Solicito a V.

Exa. que esses termos, que ofenderam a mim e a minha família, sejam retirados.

Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite que sua

solicitação já foi atendida, tendo sido determinada pela Presidência a expunção

desses termos da ata. A Presidência informa ao Deputado Weliton Prado que

cumprimos o Regimento Interno, que rege as normas da Casa e estabelece que duas

atas são lavradas: uma em minúcias para ser publicada no órgão oficial dos Poderes

do Estado e na internet e a outra para ser lida e aprovada na reunião seguinte. Não

havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº

2.416/2008, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o regime especial

de tributação concedida ao setor de industrialização de máquinas e equipamentos

pesados para a indústria siderúrgica, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26/12/75. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, só para justificar: já tentei votar em

três terminais, e não consegui digitar.

O Sr. Presidente - V. Exa. já registrou a sua presença.
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O Deputado Domingos Sávio - O meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que proceda à

segunda chamada.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 35 Deputados. Não houve voto contrário. Como

alguns Deputados não conseguiram votar por problemas técnicos, a Presidência vai

proceder a nova verificação de votação. Para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que permaneçam em seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. o

encerramento, de plano, da reunião, por falta de quórum para a votação de qualquer

matéria. Gostaria que V. Exa. encerrasse a reunião, regimentalmente, por falta de

quórum.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/3/2010

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Domingos Sávio e Chico Uejo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar
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proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições em turno único, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.095/2009 (relator: Deputado Domingos Sávio) e

4.106/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.428/2008 na forma do Substitutivo

nº 1, apresentado em Plenário (relator: Deputado Chico Uejo). Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.701, 3.933, 3.936 e 3.961/2009. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados: Délio Malheiros em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir a Portaria nº 937, de 2/10/2008, do Ima, e os efeitos

que ela pode trazer para os produtores de mudas de espécies cítricas no Estado; e

Padre João em que solicita seja realizada audiência pública para discutir os

problemas que dificultam a consolidação do Programa Nacional de Crédito Fundiário

em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 9 de março de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes - Dilzon Melo.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Vanderlei Miranda e Padre João (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por

indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados: Durval Ângelo (2) em que solicita sejam

realizadas visitas às cadeias públicas dos Municípios de Ponte Nova e Itajubá, para

averiguar possíveis violações de direitos humanos; Célio Moreira em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública, com convidados que menciona, para obter

esclarecimentos sobre denúncias de prática de abuso de poder, ameaça, violação de

domicílio, ocorrida em 19/2/2010, no Bairro Vila Pinho, nesta Capital. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2010

ATA

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/3/2010

Às 14 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a

violação aos direitos humanos de 300 famílias de policiais militares cadastradas no

programa “Lares Gerais”. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir o Subtenente PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos

Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra -; e os Srs. Rivaldo

Soares dos Carmo, Gerente de Comercialização da Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, representando o Presidente, Mauro Sérgio

Nery Brito, e Sebastião Navarro Vieira Filho, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta 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, 15 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 475/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Lar Anjo da Guarda, com sede no Município de

Três Corações.

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 475/2007 pretende declarar de utilidade pública o Lar Anjo da

Guarda, com sede no Município de Três Corações.

Entidade sem fins econômicos, o Lar Anjo da Guarda é destinado a crianças com

idade até 6 anos, desprotegidos ou em estado de abandono social, vítimas de

violência física e psicológica.

O trabalho desenvolvido pela entidade objetiva a valorização das pessoas,

oferecendo-lhes oportunidade, meios e condições para educação de base, habilitação

profissional, recreação, arte e melhoria dos padrões culturais.

Por sua atividade de significativa importância, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 475/2007,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.427/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

finalidade declarar de utilidade pública o Instituto Claretiano de Educação e

Assistência, com sede no Município de Córrego do Bom Jesus.

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.427/2008 objetiva declarar de utilidade pública o Instituto

Claretiano de Educação e Assistência, com sede no Município de Córrego do Bom

Jesus, associação civil sem fins lucrativos, de naturezas social, cultural, educacional,

que tem como finalidade promover o desenvolvimento da população jovem do

Município.

Na consecução de suas metas, atua na promoção da ética, da cidadania, dos

direitos humanos e de outros valores universais, além de fomentar projetos que

aprimoram o potencial das crianças e dos adolescentes, buscando prepará-los para o

mercado de trabalho.

Diante da importância das atividades desenvolvidas, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.427/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.870/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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 Município de

Januária.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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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.

Natural de Januária, Narcisa das Chagas Pacheco nasceu em 1915 e iniciou seus

trabalhos como educadora aos 18 anos de idade, na localidade de Serragem,

transferindo-se, posteriormente, para Buriti do Meio. Após sua aposentadoria, em

1966, como professora municipal na Escola Estadual de Sambaíba, trabalhou como

catequista em todos os lugares em que serviu como educadora, até completar 80

anos de vida, quando encerrou sua participação na vida comunitária.

Por ter sido um exemplo de cidadã e em reconhecimento ao seu trabalho,

acreditamos ser meritória e oportuna a homenagem que o projeto de lei em análise

pretende prestar-lhe.

Esclarecemos que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, apenas acrescenta ao art. 1º o sobrenome “Santos”, para a correta

identificação da homenageada.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.870/2008,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.377/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei no 3.377/2009 visa

declarar de utilidade pública a instituição denominada Moto Clube Terroristas do

Asfalto, com sede no Município de Campo Belo.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

O Projeto de Lei no 3.377/2009 pretende declarar de utilidade pública a instituição

denominada Moto Clube Terroristas do Asfalto, com sede no Município de Campo

Belo, que tem como objetivo a promoção e o aprimoramento da prática do

motociclismo.

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

Constituição e Justiça, tem por fim alterar o nome da entidade, que, a partir da

assembleia geral de 30/9/2009, passou a denominar-se Moto Clube Campo Belo.

Passando à análise de mérito da proposição, ressaltamos que a entidade, na

consecução de seus propósitos, promove atividades de lazer ligadas ao motociclismo,

tais como viagens, encontros, reuniões e “shows”; competições de caráter esportivo,

cívico, social e educativo; cursos de técnica de pilotagem e mecânica. Com esse

trabalho, envida esforços para consolidar uma imagem positiva do motociclista no

trânsito.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.377/2009,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.516/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

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, Serviços

e Agronegócios da Campanha, com sede no Município de Campanha.

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

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

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

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.516/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios da Campanha, com sede

no Município de Campanha, que tem como finalidade defender perante os poderes

públicos os direitos, os interesses e os assuntos que digam respeito às classes

empresariais.

Além de propor soluções e orientar debates na busca da resolução dos problemas

socioeconômicos de âmbito municipal, a entidade procura divulgar o turismo, os

gêneros agrícolas ali produzidos, bem como promover a união e solidariedade entre

os associados e associações de classe do País e do exterior.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.516/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.645/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.645/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Educação e Saúde – CES –, com sede no Município de Contagem, que possui como

objetivo desenvolver atividades nos setores de educação e saúde.

Na consecução de seu propósito, oferece às comunidades subsídios para



____________________________________________________________________________
614

desenvolvimento e aperfeiçoamento em suas demandas nas áreas mencionadas, de

acordo com as normas e diretrizes emanadas dos Ministérios da Educação e da

Saúde, dos Conselhos Federais, Estaduais e Municipais de Educação e Saúde, além

das Secretarias Municipais de Educação de Contagem e outros Municípios da região.

A fim de cumprir suas finalidades, a associação poderá organizar-se em tantas

unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, as quais se

regerão pelos respectivos regimentos internos ou estatutos sociais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.645/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.042/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Betim Futebol Clube, com sede no Município de Betim.

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

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

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.042/2009 pretende declarar de utilidade pública o Betim

Futebol Clube, com sede no Município de Betim, entidade sem fins lucrativos que tem

como finalidade reunir, planejar e executar projetos nas áreas de esporte, cultura,

saúde, lazer, ação social e educação.

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

principalmente o futebol, em estrita observância das leis e dos regulamentos em

vigor; promove competições e festividades para integrar seus associados na

comunidade em que se inserem e na região.
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Considerando que a prática desportiva é caminho saudável e legítimo para a

consolidação da cidadania, acreditamos que o Betim Futebol Clube faz jus ao título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.042/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.050/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de

São Sebastião do Paraíso.

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 4.050/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do

Paraíso, com sede nesse Município. Entidade civil sem fins lucrativos, foi fundada em

1958 e tem como objetivo principal a defesa dos interesses das classes empresariais

perante o poder público.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, atua na condição de agente de

fomento, em especial a empresas de pequeno porte, com a concessão de

microcrédito para novos empreendimentos e a promoção e divulgação dos produtos e

serviços, bem como das atividades turísticas e econômicas da cidade e região,

propondo alternativas para as questões socioeconômicas.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se lhe conceder a
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pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.050/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.069/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de escola estadual Maria Zeli Diniz Fonseca à escola estadual

localizada no Município de Nova Serrana.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.069/2009 tem por escopo dar a denominação de escola

estadual Maria Zeli Diniz Fonseca à escola estadual localizada na Av. Coronel

Pacífico Pinto, no Município de Nova Serrana.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, o qual, em reunião realizada no dia

22/9/2009, homologou, pela unanimidade dos votos de seus membros, a indicação do

nome de Maria Zeli Diniz Fonseca para denominar a referida unidade de ensino.

A homenageada nasceu em 1919, em Itapecerica, e teve sua vida marcada pelo

comprometimento com as necessidades sociais e educacionais da comunidade.

Como cidadã atuante, doou um terreno para a construção de prédio destinado ao

funcionamento da Fundação Fausto Pinto da Fonseca, instituição que mantém a

Faculdade de Nova Serrana, que muito contribuiu para o desenvolvimento e

crescimento da localidade.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem
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duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.069/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.096/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e Pequenos

Produtores de Mandassaia II, com sede no Município de Josenópolis.

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 4.096/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores de Mandassaia II, com sede

no Município de Josenópolis, entidade sem fins econômicos que desenvolve

importantes trabalhos na área social.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove ações de assistência social,

objetivando o atendimento dos sócios e da coletividade; realiza obras e

melhoramentos na comunidade; busca recursos materiais e humanos para a

execução de atividades de interesse comunitário; representa, junto aos órgãos

públicos e privados, as necessidades e opiniões da comunidade, promove ações de

combate à fome, à pobreza e ao analfabetismo.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.096/2009,

em turno único.
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Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.098/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Santo

Hipólito.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.098/2009 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Santo Hipólito, que possui como

finalidade desenvolver atividades assistenciais e de promoção humana, voltadas

especialmente às pessoas idosas residentes na localidade.

Na consecução de seu propósito, a instituição mantém estabelecimento destinado a

abrigar os idosos, proporcionando-lhes assistência material, moral e intelectual,

visando à prevenção de sua saúde física e mental; presta atendimento gratuito aos

moradores reconhecidamente pobres, trabalhando para valorizar o indivíduo e a

comunidade.

Para subsidiar suas iniciativas, a entidade recebe o auxílio dos Conselhos

Particulares e das Conferências da Sociedade São Vicente de Paulo da localidade

onde está situada.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, possui como

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

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.098/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.160/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Piscicultores de Capitólio -

APC -, com sede no Município de Capitólio.

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 4.160/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Piscicultores de Capitólio - APC -, com sede no Município de

Capitólio, que possui como finalidade o desenvolvimento da piscicultura dessa

comunidade, bem como a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Com

esse propósito, desenvolve a criação de peixes no sistema intensivo; fomenta várias

iniciativas ligadas à piscicultura; assiste os piscicultores através de convênios com

empresas especializadas; desenvolve programas visando à proteção e à recuperação

do meio ambiente, além de prestar assistência às pessoas portadoras de

necessidades especiais, buscando sua integração no mercado de trabalho, com

ênfase na piscicultura.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.160/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.174/2010

Comissão de Cultura



____________________________________________________________________________
620

Relatório

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

utilidade pública a Associação Cultural e Folclórica Arraial do Fujó, 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 4.174/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural e Folclórica Arraial do Fujó, com sede no Município de Sabará, a qual possui

como finalidade desenvolver atividades culturais, sociais e esportivas. Na consecução

de seus propósitos, divulga o folclore brasileiro e incentiva a realização das festas

juninas. Dessa maneira, a entidade busca preservar a cultura popular do País,

estimulando a melhor convivência entre os seus associados e a comunidade,

contribuindo para o seu aprimoramento intelectual e cultural. Além do mais, promove

diversas modalidades de esporte, voltadas sobretudo para os jovens.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.174/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.195/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio Vida Nova, com

sede no Município de São Lourenço.

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.195/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Recuperação Álcool e Drogas Desafio Vida Nova, com sede no Município de São

Lourenço, que tem como finalidade precípua promover o combate à dependência

química, bem como capacitar recursos humanos para o atendimento assistencial e

educacional das pessoas dependentes.

Realiza, também, importante trabalho de esclarecimento da sociedade e dos

familiares sobre a conduta que se deve adotar com as pessoas viciadas, o que é

feito, principalmente, por meio de publicações, palestras e reuniões que objetivam a

prevenção de qualquer forma de dependência química.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.195/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.416/2008

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.416/2008, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de industrialização de máquinas e equipamentos pesados para indústrias

siderúrgicas, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.76 3, de 26 de dezembro de 1975, 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 RESOLUÇÃO N° 2.416/2008
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Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de industrialização de

máquinas e equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas, nos termos do art.

225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao

contribuinte do setor de industrialização de máquinas e equipamentos pesados para

indústrias siderúrgicas, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro por

meio da Lei n° 4.529, de 31 de março de 2005.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2010

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.330, DE 17 DE MARÇO DE 2010

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de industrialização de

máquinas e equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas, nos termos do art.

225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao

contribuinte do setor de industrialização de máquinas e equipamentos pesados para

indústrias siderúrgicas, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro por

meio da Lei n° 4.529, de 31 de março de 2005.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 17 de março de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente

Deputado Dinis Pinheiro - 1º- Secretário

Deputado Hely Tarqüínio - 2º- Secretário

ATAS

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

16ª LEGISLATURA, EM 16/3/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.352 a 4.366/2010 - Requerimentos nºs 5.615 a

5.652/2010 - Requerimentos dos Deputados Carlin Moura e outros, Doutor Rinaldo e

Arlen Santiago - Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de

Transporte, do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Turismo e dos Deputados
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Elmiro Nascimento (5), Braulio Braz, Sebastião Costa e Hely Tarqüínio - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Doutor Viana e Marcus

Pestana - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.

Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor Rinaldo Valério, Arlen

Santiago e Carlin Moura e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 2.416/2008; aprovação -

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 3.793/2009; aprovação;

verificação de votação; anulação da votação - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Duarte Bechir - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Marcus

Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - 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)
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Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Marcus Pestana, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Juiz Cel. PM Rúbio Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar,

informando o fim de seu mandato como Presidente desse Tribunal, em 8/3/2010, e

agradecendo o apoio desta Casa durante seus dois anos de mandato.

Do Sr. Alexandre Silveira, Deputado Federal, prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 5.197 e 5.245/2009, da Comissão d e Direitos Humanos.

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, solicitando o envio

à Procuradoria-Geral de Justiça de cópia autenticada e de certidão de vigência da Lei

Complementar nº 65, de 2003.

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.289/2009 , da Comissão de Participaçãp

Popular.

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.101/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico,

solicitando informações relativas aos fatos objeto do Requerimento nº 5.196/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, Coordenador-Geral de Convênios da

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (2),

informando a celebração dos convênios que menciona, entre a União e a CNBB. (- 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. Mariana Peixoto, Assessora Internacional da Presidência da República,

encaminhando convite para a quinta edição do Fórum Urbano Mundial, a ser
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realizada no Município do Rio de Janeiro (RJ), de 22 a 26/3/2010.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.352/2010

Declara de utilidade pública a Associação Social e Cultural Casulo, com sede no

Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Social e Cultural Casulo,

com sede no Município de Frutal.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Social e Cultural Casulo, com sede no Município de

Frutal, é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Com duração

indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento desde

7/11/2006, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública da entidade 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 importante projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.353/2010

Declara de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade Recordar é Viver, com sede

no Município de Guarani.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade Recordar é

Viver, com sede no Município de Guarani.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Grupo da Terceira Idade Recordar é Viver, com sede no Município

de Guarani, fundado em junho de 2001, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que

tem como objetivo primordial incentivar e estimular as atividades de lazer, educação,

saúde e cultura das pessoas com idade superior a 60 anos residentes em Guarani.

A entidade encontra-se devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e

Documentos da Comarca de Guarani, sob o nº 598 do Livro A-2, fls 79-80. Sua

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

funções, conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal.

Solicito, portanto, dos nobres pares, a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.354/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana Cariru, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Cariru, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Beneficente Presbiteriana Cariru é uma entidade de

natureza associativa, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que desenvolve

importantes trabalhos na área social, promovendo ações de apoio à família e

desenvolvendo atividades sociais, culturais, educativas, esportivas e espirituais, sem

distinção de raça, cor, religião, condição social e opção política. A documentação
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apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não

remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular, atendendo, dessa

forma, os requisitos legais. Pela importância da proposição, contamos com o apoio de

nossos pares para 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 4.355/2010

Dá a denominação de Antônio Rust ao anel rodoviário localizado no Município de

Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Anel Rodoviário Antônio Rust o anel rodoviário que liga o

trevo de Martins Soares ao trevo de Alto Jequitibá, na Rodovia MG-111, no Município

de Manhumirim, numa extensão de 4,6km (quatro quilômetros e seiscentos metros).

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: Nascido em Pedra do Anta, em 30/8/18, Antônio Rust mudou-se para

Manhumirim em 1953. Pai de oito filhos, em 1967 fundou a Confecções Marilon,

levando o nome de Manhumirim para os mais diversos cantos do País. Homem de

visão, Antônio Rust foi um dos grandes batalhadores para a construção do anel

rodoviário, considerado por ele como um grande marco de progresso e crescimento

do Município.

Antônio Rust faleceu em 16/7/2002, mas sua contribuição está registrada para

sempre na história de Manhumirim, razão pela qual considero justo prestar tal

homenagem a esse grande homem.

- 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 4.356/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Ministros Evangélicos de Carmo do
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Paranaíba - Comecap -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Ministros Evangélicos de

Carmo do Paranaíba - Comecap -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Walter Tosta

Justificação: O Conselho de Ministros Evangélicos de Carmo do Paranaíba -

Comecap -, com sede nesse Município, fundado em maio de 2008, é uma sociedade

civil, sem fins econômicos, que tem como objetivo promover a unidade, a comunhão e

a fraternidade entre os Ministros e Pastores evangélicos que exercem o seu

ministério no Município. A entidade também programa, coordena e divulga

seminários, conferências e simpósios, promovendo a comunhão dos Ministros e

Pastores evangélicos, além de representar seus associados junto aos poderes

constituídos, promover a divulgação do Evangelho e apoiar os trabalhos de serviço

social que visam o bem-estar da comunidade.

Pelo exposto, o trabalho do Comecap é extremamente meritório e a entidade,

portanto, é merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições

para desempenhar sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio

de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.357/2010

Declara de utilidade pública o Cariominas Futebol Clube, com sede no Município de

Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Car iominas Futebol Clube, com sede

no Município de Itajubá.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.
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Dimas Fabiano

Justificação: O Cariominas Futebol Clube, com sede na Rua João de Faria, nº 6,

Bairro Boa Vista, Município de Itajubá, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,

composta de número ilimitado de sócios, cuja finalidade é proporcionar a difusão de

atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente o futebol, podendo

praticar e participar de qualquer modalidade desportiva, tanto na categoria masculina

quanto na categoria feminina.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias

para a comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.358/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Lasmar, Vila

Sônia e Jardim Juliana, com sede no Município de Coqueiral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores dos

Bairros Lasmar, Vila Sônia e Jardim Juliana, com sede no Município de Coqueiral.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Dimas Fabiano

Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Lasmar, Vila Sônia e Jardim

Juliana, com sede no Município de Coqueiral, é uma entidade civil, sem fins

lucrativos, de caráter beneficente, que tem como finalidade promover ações para a

proteção da saúde, da família, da maternidade, da infância e da velhice; ações de

combate à fome e à miséria; ações relacionadas com a habitação e a reabilitação de

pessoas portadoras de deficiências; e ações de divulgação da cultura e do esporte.

Acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública estadual

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a
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comunidade. Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.359/2010

Dispõe sobre instalação de filtros de bloqueio de “sites” com conteúdo pornográfico

em equipamentos de informática das escolas da rede pública e privada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a instalação de filtros de bloqueio de “sites” com conteúdo

pornográfico em equipamentos de informática das escolas da rede pública e privada.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto é de grande alcance educacional e social, pois visa

impedir que crianças e jovens que estejam frequentando aulas tenham acesso a

“sites” de conteúdo pornográfico, além de preservar a atenção dos alunos durante o

período que estiverem dentro das escolas, evitando distrações que prejudiquem seu

aprendizado.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI N° 4.360/2010

Dispõe sobre a divulgação, em cada estabelecimento da rede pública de ensino, de

informações sobre a pessoa que dá nome àquele estabelecimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo promoverá a divulgação, em cada estabelecimento da

rede pública de ensino, de informações sobre a pessoa que dá nome àquele

estabelecimento.

Art. 2º - A divulgação de que trata o art. 1º será feita mediante a afixação de placa

ou cartaz no prédio da unidade escolar ou de entrega de folheto ou cartilha aos
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alunos, preferencialmente no primeiro mês do ano letivo.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Leonardo Moreira

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.361/2010

Proíbe a construção de usinas hidrelétricas em estâncias hidrominerais, climáticas e

turísticas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art. 1º - Fica proibida a construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais

elétricas nos Municípios que possuem o título de estância hidromineral, climática ou

turística, concedido por ato do poder público federal ou estadual.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Não se pode ignorar que as usinas hidrelétricas, grandes ou

pequenas, causam significativo impacto ao meio ambiente, o principal,

evidentemente, decorrente da formação do seu reservatório. Nos grandes

barramentos, dezenas ou centenas de quilômetros quadrados de vegetação natural,

junto com a fauna residente, são destruídos. O impacto das barragens irradia-se

pelos rios, prejudicando a fauna aquática, principalmente os peixes que sobem os rios

para desovar.

O impacto social costuma ser também significativo e, em muitos casos, dramático,

com o deslocamento forçado de comunidades inteiras.

Mesmo no caso das pequenas centrais elétricas, o impacto ambiental pode ser de

grande monta, quando a construção da central ou o desvio do canal compromete uma

alça do rio. Além disso, a construção de várias delas em um rio pode causar um

impacto igualmente significativo sobre a flora e a fauna, especialmente aquática. Os

danos causados com a construção de usinas hidrelétricas são particularmente

elevados nos Municípios nos quais o patrimônio ambiental constitui a base da
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economia municipal.

Refiro-me, em particular, aos Municípios que possuem título de estância

hidromineral, climática ou turística. A economia e a vida nesses Municípios dependem

diretamente da conservação dos seus recursos hídricos, paisagísticos, de flora e de

fauna. Qualquer dano a esses recursos tem impacto negativo direto e de grande

monta sobre os meios de vida dos munícipes.

Estamos convencidos de que toda e qualquer avaliação de custo e benefício da

construção de usinas hidrelétricas em estâncias hidrominerais, climáticas ou turísticas

que contraponha, ao benefício decorrente da geração de eletricidade, os danos

causados à economia municipal, concluirá pela inviabilidade do empreendimento.

Por consequência, estamos apresentando o projeto de lei em epígrafe, onde se

propõe a proibição da construção de usinas hidrelétricas, grandes ou pequenas, em

Municípios que possuem possuem título de estância hidromineral, climática ou

turística. Contamos com o apoio dos nossos pares nesta Casa para 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 4.362/2010

Dispõe sobre nota fiscal eletrônica nos serviços de transporte intermunicipal de

passageiros e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas concessionárias de transporte coletivo intermunicipal de

passageiros ficam obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica.

Art. 2º - O Poder Executivo editará ato resolutivo regulamentando a publicação

mensal no diário oficial dos Poderes do Estado de quadro demonstrativo com a

especificação de todo e qualquer recurso público despendido aos empresários de

ônibus no pagamento do subsídio, bem como o quantitativo de usuários

transportados por empresa e respectivas linhas.

Parágrafo único - Aos usuários dos serviços fica assegurada a emissão de cupom

fiscal.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.
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Leonardo Moreira

Justificação: A presente iniciativa visa garantir aos usuários dos serviços de

transporte coletivo os seus direitos de consumidor, com a emissão da nota fiscal pelo

prestador de serviço. Inúmeras são as reclamações dos consumidores, que não

dispõem da respectiva nota fiscal para, em juízo ou fora dele, demandarem ações

visando assegurar seus direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Busca também assegurar a transparência no gasto do recurso público, além de

permitir à sociedade o direito de exigir do administrador público o acesso a qualquer

informação pública, de modo a impedir que os cidadãos tenham seus direitos

violados.

É inadmissível que, nos dias atuais, o poder público estadual, mesmo diante das

inovações tecnológicas disponíveis, continue sem monitoramento das atividades de

transporte coletivo de passageiros, deixando-as imunes à incidência fiscal pela não

implementação de mecanismos de controles da arrecadação.

Diante da importância do projeto que submeto à apreciação desta Casa Legislativa,

peço o apoio de meus pares à sua aprovação.

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

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.363/2010

Dispõe sobre o limite de horário para o término de competições esportivas nos

estádios localizados no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecido que as competições esportivas realizadas nos estádios,

ginásios e afins no Estado de Minas Gerais devem findar, no máximo, até as

23h15min.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implica a imediata interrupção do

evento e a aplicação de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) aos

organizadores do evento, dobrada em caso de reincidência.

Parágrafo único - A multa de que trata o “caput” deste artigo será atualizada

anualmente pela variação da Unidade Fiscal de Referência - Ufir - ou por outro índice
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legal de correção.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Visando à preservação do descanso do trabalhador mineiro, à

proteção do patrimônio público e privado, à paz nas ruas e, especialmente, à

segurança dos desportistas e dos espectadores dessas competições, o projeto

apresentado limita os horários das atividades esportivas no Estado.

Temos problemas em relação ao transporte público, e o público encontra

dificuldades em retornar às suas residências após as competições. Os problemas de

segurança, de igual forma, são constantes.

Assim sendo, buscando iniciar o debate que, a nosso ver, visa beneficiar a

população de todo o Estado, em especial as torcidas e os moradores dos arredores

dos locais onde acontece a prática esportiva, é esta proposição apresentada para

avaliação dos Deputados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.364/2010

Dispõe sobre a afixação de cartazes, faixas ou qualquer outro meio que informe

sobre a doação de órgãos e tecidos nas unidades de saúde e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As unidades de saúde públicas e privadas devem afixar cartazes, faixas ou

qualquer outro meio que informe e incentive a doação de órgãos, medula óssea,

córneas, pele, sangue e demais tecidos.

Parágrafo único - A afixação a que se refere o “caput” ocorrerá em locais de maior

visibilidade.

Art. 2º - Os cartazes, faixas ou outros instrumentos de divulgação e deverão conter

informações sobre:

I - no caso de doação de órgãos e tecidos:

a) as condições para que uma pessoa seja doadora;
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b) a exigência de três diagnósticos para que a morte encefálica seja atestada como

causa;

c) o fato de que uma doação de órgãos pode salvar até sete vidas;

d) os exemplos de pessoas que receberam órgãos, os respectivos benefícios e o

telefone da Central de Transplantes do Estado onde estiver localizada a unidade de

saúde.

II - no caso de doação de medula óssea:

a) orientação sobre os procedimentos para o cadastro de doadores; divulgação dos

locais de coleta; alerta de que, para cadastrar-se como doador de medula, basta doar

10ml de sangue no hemocentro;

b) armazenamento de dados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea -

Redome -;

c) exemplos de pessoas que receberam medula óssea, os respectivos benefícios e

o telefone do hemocentro mais próximo.

Art. 3º - As unidades de saúde terão prazo de sessenta dias para se ajustarem a

esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei apresentado dispõe sobre a afixação de cartazes,

faixas ou qualquer outro meio que informe sobre a doação de órgãos e tecidos nas

unidades de saúde.

O objetivo da proposição é fornecer as informações necessárias para o incentivo à

doação de órgãos e tecidos. Campanhas de esclarecimento são uma necessidade

para o aumento do número de doadores, a fim de que o sofrimento dos que integram

uma lista de espera possa ser minimizado. E nada melhor que a campanha por mais

doadores ocorra a partir dos postos de saúde e hospitais. É exatamente isso que

busca este 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 4.365/2010
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Declara de utilidade pública a Escolinha de Futebol Bom de Bola Bom na Escola -

EFBBBE -, com sede no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Escolinha de Futebol Bom de Bola

Bom na Escola - EFBBBE -, com sede no Município de João Pinheiro.

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

Sala das Reuniões, 16 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

17/3/2007, a EFBBBE tem por objetivo desenvolver e difundir a prática de esportes

junto ao público infanto-juvenil de João Pinheiro, em especial, crianças e

adolescentes carentes e menores de rua da cidade e do Município. Desenvolve,

conjuntamente com as escolas da cidade, métodos e práticas que permitam às

crianças e aos adolescentes um melhor aproveitamento das atividades escolares,

através do monitoramento permanente dos níveis de aprendizagem.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.366/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac -, do Município de Barroso, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apac -, do Município de Barroso o imóvel com área de

764m² (setecentos e sessenta e quatro metros quadrados), situado na Rua Osório

Meireles, Centro, Município de Barroso, e registrado sob o nº 3.832, a fls. 53 do Livro

nº 3-c, em 14/4/70, no Cartório de Registro de Imóveis de Dores do Campo.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de espaço físico para oficinas e instalação de equipamentos que serão

utilizados no trabalho mantido com os presos da cadeia pública de Barroso.

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, 16 de março de 2010

Padre João

Justificação: A Apac do Município de Barroso trabalha com a recuperação dos

condenados do sistema prisional oferecendo-lhes apoio espiritual e oportunidade de

formação e qualificação profissional, de forma a facilitar o seu ingresso no mercado

de trabalho.

Para que esse trabalho seja realizado de forma a atender esses objetivos, faz-se

necessária a doação desse terreno para a construção de um espaço físico adequado

à instalação de oficinas de trabalho, área de convivência e atendimento médico e

odontológico aos presos da cadeia pública do Município.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 5.615/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Urucuia pelos 18 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.616/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Mamonas pelos 18 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.617/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pedras de Maria da Cruz pelos 18 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.618/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Riachinho pelos 18 anos de emancipação
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desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.619/2010, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Mauro Sérgio Nery Brito por sua posse no cargo de

Presidente da Cohab-MG. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.620/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Casa de Acolhida Bom Pastor - Comunidade Kairós pelo

reconhecimento de seu trabalho no Projeto Criança Esperança 2010. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº 5.621/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Polícia Civil pelos 202 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.622/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Unimed Governador Valadares pela inauguração das novas

instalações da Casa Unimed. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.623/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja apresentada proposta

de reajuste salarial aos servidores da rede pública estadual de educação. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 5.624/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - pedido de informações sobre o

processo de outorga para uso da água na Bacia do Médio e Baixo Rio Piedade, no

qual estaria sendo beneficiada a empresa Agroerge das Minas Gerais Ltda.,

desrespeitando-se decisão daquele órgão que prevê um processo único de outorga

para todos os usuários dessa bacia.

Nº 5.625/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre o processo de outorga

para uso da água na Bacia do Médio e Baixo Rio Piedade, no qual estaria sendo

beneficiada a empresa Agroerge das Minas Gerais Ltda., desrespeitando-se decisão

do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - que prevê um processo único de

outorga para todos os usuários dessa bacia.

Nº 5.626/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Procurador-Geral de Justiça pedido de informações sobre as providências tomadas

pelo Ministério Público diante das denúncias de irregularidades no processo de

outorga para uso da água na Bacia do Médio e Baixo Rio Piedade, no qual estaria

sendo beneficiada a empresa Agroerge das Minas Gerais Ltda., desrespeitando-se

decisão do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - que prevê um processo

único de outorga para todos os usuários dessa bacia. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.627/2010, do Deputado Ruy Muniz, da Deputada Ana Maria Resende e dos

Deputados Gil Pereira, Arlen Santiago, Paulo Guedes e Carlos Pimenta, em que

solicitam seja formulado voto de congratulações com o Ten.-Cel. PM Eduardo César

Reis por sua posse no cargo de Secretário Executivo da Coordenadoria Estadual de

Defesa Civil - Cedec.

Nº 5.628/2010, do Deputado Ruy Muniz, da Deputada Ana Maria Resende e dos

Deputados Gil Pereira, Arlen Santiago, Paulo Guedes e Carlos Pimenta, em que

solicitam seja formulado voto de congratulações com o Cel. PM Alexandre Lucas

Alves pelo trabalho realizado no exercício do cargo de Secretário Executivo da

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Cedec. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.629/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de parecer sobre a viabilidade técnica,

financeira e jurídica da Proposta de Emenda à Constituição nº 55/2009, que dispõe

sobre a estadualização da Universidade Vale do Rio Verde - Unincor.

Nº 5.630/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Promotoria de Justiça de Tutela de Fundações da Comarca de Belo Horizonte pedido

de cópia dos contratos firmados entre a Universidade Vale do Rio Verde - Unincor - e

o Grupo BDO Trevisan e dos relatórios referentes à situação financeira, trabalhista e

pedagógica e aos registros de matrículas dessa Universidade e da Fundação

Comunitária Tricordiana de Educação, sua mantenedora, nos exercícios financeiros

de 2009 e 2010.

Nº 5.631/2010, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sobre as
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providências tomadas por esse órgão junto à Advocacia-Geral do Estado para que

esta estude a constitucionalidade da legislação federal que isenta as pequenas

centrais hidrelétricas - PCHs - do pagamento de compensação financeira à União,

Estados e Municípios e informe que medidas judiciais poderiam ser tomadas pelo

Estado no caso de se avaliar que tal legislação é inconstitucional. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº 5.632/2010, da Comissão de Administração Pública, solicita seja encaminhado à

Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag - pedido de providências com vistas à

construção de uma estrutura de ponto de táxi próxima ao embarque e desembarque

de passageiros na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.

Nº 5.633/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério Público pedido de providências com vistas à adoção de

medidas relativas aos problemas apresentados por veículos da montadora Toyota e

discutidos na reunião desta Comissão, em 9/3/2010.

Nº 5.634/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público Federal pedido de providências com vistas à apuração de

denúncias de supostas irregularidades acontecidas na Universidade Vale do Rio

Verde, apresentadas pelo Sr. Bráz Pagani.

Nº 5.635/2010, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao Ministro de Minas e Energia pedido de providências com vistas a que seja extinta

a isenção do pagamento de compensação financeira à União, aos Estados e ao

Município, de que se beneficiam as pequenas centrais hidrelétricas - PCHs.

Nº 5.636/2010, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao Advogado-Geral do Estado pedido de providências com vistas à averiguação da

constitucionalidade da lei federal que isenta as pequenas centrais hidrelétricas -

PCHs - do pagamento de compensação financeira à União, aos Estados e aos

Municípios e à adoção de medidas judiciais cabíveis se for constatada a

inconstitucionalidade da referida lei.

Nº 5.637/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Comitê Organizador e ao Ministério dos Esportes pedido de providências para que as

marcas das águas das estâncias hidrominerais do Estado sejam consideradas as
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oficiais da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo 2014.

Nº 5.638/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Caxambu pedido de providências com vistas à criação de um

canil municipal.

Nº 5.639/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Caxambu pedido de providências com vistas à implantação de

um centro de treinamento e de um campo de futebol oficial nesse Município.

Nº 5.640/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Câmara Municipal de Caxambu pedido de providências com vistas à

alteração do Código de Posturas do Município.

Nº 5.641/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Câmara Municipal de Caxambu pedido de providências com vistas à

criação de uma comissão de trabalho que tenha por objetivo pleitear para esse

Município o título de patrimônio histórico da humanidade, junto à Unesco.

Nº 5.642/2010, da Comissão de Turismo, em que pleiteia seja solicitado aos

Presidentes do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e do Sebrae

que compareçam ao Município de Caxambu para orientarem empresários dos setores

de hotéis e restaurantes e de outros setores do comércio desse Município.

Nº 5.643/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Copasa Águas Minerais de Minas S.A. pedido para que sejam

estampados, nos rótulos das embalagens de água mineral dessa empresa, imagens e

informativos sobre os Municípios que abrigam as fontes.

Nº 5.644/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado aos

Gerentes do Projeto Proaero e do Programa Minas Avança pedido de providências

para a construção de terminal de passageiros no aeroporto de Caxambu.

Nº 5.645/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a disponibilização de recursos no

Orçamento do Estado para a revitalização do Parque das Águas de Caxambu.

Nº 5.646/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a disponibilização de recursos no

Orçamento do Estado para a ampliação do Centro de Convenções de Caxambu.
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Nº 5.647/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador e ao Vice-Governador do Estado pedido para que realizem visita ao

Município de Caxambu, em atenção a pedidos de cidadãos e autoridades municipais

feitos em audiência pública desta Comissão nesse Município.

Nº 5.648/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Estado de Educação pedido de providências para que sejam inseridos,

entre os cursos profissionalizantes oferecidos em Caxambu, os cursos de Hotelaria,

Gastronomia, Eventos e outros relacionados ao turismo.

Nº 5.649/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Copasa pedido de providências para que seja realizado estudo

técnico destinado a viabilizar a exploração das fontes de água mineral nos Municípios

de Cambuquira, Lambari, Conceição do Rio Verde, Águas de Contendas e São

Lourenço.

Nº 5.650/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério do Turismo e ao BNDES pedido de providências para execução de obras e

construção de centro de convenções no Município de Caxambu e região.

Nº 5.651/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Turismo pedido de providências com vistas ao desenvolvimento de

ações em favor do turismo de Caxambu e região.

Nº 5.652/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Turismo pedido de providências para que sejam organizadas visitas aos

Municípios do entorno de Caxambu, a fim de tornar conhecidas suas igrejas e

indústrias de queijo e de móveis, por ocasião de visitas oficiais dessa Secretaria a

esse Município.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Carlin Moura e

outros, Doutor Rinaldo e Arlen Santiago.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Transporte, do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Turismo e dos Deputados

Elmiro Nascimento (5), Braulio Braz, Sebastião Costa e Hely Tarqüínio.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, colegas componentes da Mesa,

Deputadas, Deputados, telespectadores da TV Assembleia, especialmente os

servidores públicos estaduais. Na qualidade de Presidente da Frente Parlamentar em

Defesa do Serviço Público, ocupei esta tribuna recentemente para tratar da

necessidade de termos, em Minas, uma política salarial com previsão de reajustes

anuais para os servidores públicos do Executivo. Agora, volto a ocupá-la nesta data,

quando o Governador acena com a possibilidade de reajustar os salários dos

servidores, antes de deixar o cargo em abril próximo, conforme amplamente

anunciado na imprensa.

Reitero, nesta oportunidade, a necessidade de Minas dispor de uma política salarial

com reajustes anuais para os servidores. O atual Governador, por não ter concedido

em seus dois mandatos os reajustes devidos, demonstrou cabalmente que Minas não

pode permanecer sem legislação a respeito dessa questão, com servidores deixados

inteiramente à mercê da vontade política do ocupante do Palácio Tiradentes, o

faraônico substituto do nosso Palácio da Liberdade.

Lembro-me, mais uma vez, de que o próprio Governador, quando em campanha

pelo segundo mandato, prometeu instituir no Estado uma política salarial com

reajustes anuais. Passado o calor da campanha, a promessa ficou esquecida, mas

ainda há tempo, até abril, para que o Governador se lembre dela e honre o seu

compromisso com os servidores, com o serviço público e com os mineiros.

A par dessa reiteração e a par do pedido para que o governo encaminhe a esta

Assembleia matéria legislativa sobre o assunto, passo a destacar que, ao conceder

aos servidores o reajuste anunciado - se é que de fato o Governador vai concedê-lo

antes que se desincompatibilize em abril próximo -, o Executivo tem a obrigação de

se lembrar de que algumas categorias precisam ser contempladas diferentemente

com o reajuste anunciado. Que categorias são essas? Para simplificar, eu as reúno

em três: a primeira é a dos servidores de base no DER, na Polícia Civil, na saúde e

na educação; a segunda, a dos aposentados; e a terceira, a dos profissionais de nível

superior de escolaridade.

Começo lembrando que o salário mínimo em nosso país tem atualmente o valor de
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R$510,00, e que mais de uma categoria em nosso Estado, à falta dos reajustes

anuais, recebe atualmente piso salarial de valor menor que esse. Ou seja, há

servidores no Estado cujo piso salarial é menor que o salário mínimo. É inacreditável,

é espantoso, é absurdo, mas é verdade: o Estado tem somado os antigos

quinquênios, o auxílio-transporte e o auxílio-refeição ao vencimento básico para

integralizar o valor do salário mínimo. O vencimento básico, o piso salarial é menor

que o salário mínimo.

Para melhor compreender o que está ocorrendo, lembremos que em 2003, primeiro

ano do atual governo, o salário mínimo era de cerca de R$200,00 e atualmente é

R$510,00. Ou seja, sofreu, no intervalo, uma variação a maior de 155%. Repito: cento

e cinquenta e cinco por cento. Enquanto isso, várias categorias do quadro do

Executivo estadual continuaram recebendo a mesma coisa, o que, além de acarretar

a queda vertiginosa de seu poder de compra, também deixou essas categorias

empobrecidas diante do próprio salário mínimo nacional. O Estado - volto a afirmar -

tem usado os quinquênios, o auxílio-transporte, o auxílio-moradia e outros desse

porte para integralizar valor igual ao do salário mínimo no contracheque dos seus

servidores.

Quantos são os servidores nessa situação? Um, dois ou três? Não, não são

poucos, não são alguns, são milhares nessa situação. Entre eles estão cerca de 700

servidores administrativos da Polícia Civil, cerca de 100 mil da Secretaria de Estado

de Educação e cerca de 5 mil do DER, devendo haver nos demais órgãos categorias

com o mesmo tratamento. Na Polícia Civil, o piso salarial é de cerca de R$320,00; na

Secretaria de Educação, R$350,00; e no DER, R$357,00.

No DER, a categoria penalizada é a do Auxiliar de Transportes e Obras Públicas,

identificada pela sigla Autop. Recentemente, o Vereador Asdubal Teixeira da Silva,

em correspondência a meu gabinete, relatou-me que a desesperadora situação de

servidores Autop na cidade de Araçuaí tinha motivado a inscrição deles no programa

Bolsa-Família do governo federal. Ou seja, o Estado, como empregador, não provê

seu funcionário com recurso suficiente para que ele compre a cesta básica para si e

sua família.

Corroborando as afirmativas do Vereador, leio a seguir alguns relatos, retirados
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aleatoriamente entre as centenas que se acumulam em meu gabinete: (- Lê:) “Venho

por intermédio desta pedindo para o senhor para todos nós funcionários do DER, se

não há possibilidade de reajuste salarial para nós, braçais. (...) O nosso vencimento

básico não atinge nem o mínimo. (...) Pelo amor de Deus, dê um jeito para nós,

porque temos compromissos (...) o custo de vida também teve o seu reajuste e eu te

pergunto, como é que nós ficamos?”. (Carta 33, 17/3/2008.)

Se houver interesse dos colegas, tenho todas as cartas que passo a ler aqui.

Vejamos outro relato: “Este governo não gosta de funcionário público”. (Carta 174,

29/9/2008.) E, ainda, outro: “Fui operado nos olhos (...) e tive que fazer empréstimo

no banco para colocar lente e fazer exames muito caros que o Ipsemg não faz. Eu

trabalhei 35 anos de motorista e hoje nos vemos excluídos por um sistema que não

valoriza o trabalhador que sofreu nas estradas precárias, passando semanas

seguidas no mato, com as roupas rasgadas, desatolando carros da lama no período

das chuvas. Hoje, sem saúde e sem conforto, estamos perdendo a esperança (...)”.

(Carta 180, 29/9/2008.)

Outro relato ainda: “Trabalhei no DER por muitos e muitos anos, quase a vida toda.

Atingi boas letras e acredito que fui um bom profissional, pois trabalhei por amor ao

ofício. Aposentei-me até mais ou menos, mas dava para viver, só que, agora, meu

salário não vale quase mais nada, e passo muito aperto com a idade e os gastos

maiores”. (Carta 226, 20/11/2008.)

E outro ainda: “Nós, os pés-vermelhos, os passa-fomes, somos funcionários pubos.

Pubos por falta de comida na mesa, calçado, vestuário, remédios, transporte e lazer.

Só não passo fome porque vendo picolés e ainda cato latinhas nas beiras das

rodovias nos finais de semana”. (Carta 38, 20/2/2009.)

Essa, em linhas gerais, é a situação do servidor Autop do DER, que, no caso, não é

diferente para os que estão na ativa ou já aposentados. Para eles a situação é a de

catar latinhas, vender picolés, pleitear o Bolsa-Família. Na Polícia Civil, a situação

não é diferente da que ocorre na base do DER. Esta Assembleia já recebeu seus

representantes em audiências públicas, a que compareceram também servidores da

educação. Porém, a situação permanece não resolvida, tal como consta em um relato

de um servidor da educação, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico de Educação
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Básica, que passo a ler: “Nunca estive tão indignado como agora com este nosso

miserável salário do Estado. Há uns 16 anos, quando prestei concurso para este

cargo do serviço público, achei que estava com o futuro garantido. Hoje, com 55 anos

de idade e já não podendo escolher outra coisa para fazer, vejo que me enganei

redondamente. Gostaria que o nobre Deputado fizesse chegar aos ouvidos do nosso

Governador que este salário de R$598,00 - incluindo todas as vantagens, como

quinquênios, VTI etc. - não está dando nem para comer, ainda mais com as tarifas de

água e luz - do próprio governo - cada dia mais caras. Vão nos levar a passar fome.

Segue anexo xérox do contracheque e das contas de água e luz para comprovação.

Só duas pessoas em casa com o básico do básico. Só de água e luz vão embora

R$183,17. Observe que o nosso salário básico é menor que o salário mínimo; é uma

vergonha. Nosso poder de endividamento está se esgotando e estamos caminhando

para a fome.” (Carta 63, 16/3/2009.) O contracheque desse servidor - Auxiliar Técnico

de Educação Básica - registra o vencimento básico de R$334,05 no mês de

dezembro de 2008.

Na educação, além dos servidores administrativos, também merecem urgente

atenção os professores de educação básica. Para eles, arranjou-se o artifício de um

piso de R$850,00 pago a partir de janeiro de 2008. Mas, na verdade, deu-se a esse

piso o tratamento de um teto: o vencimento básico é muito menor, e a ele foi dada

uma Complementação de Remuneração do Magistério, com a função de integralizar o

que falta até chegar a R$850,00. Mas, se o professor tem um quinquênio ou uma

promoção por escolaridade adicional, o valor correspondente é abatido dessa

Complementação de Remuneração do Magistério, de modo que ele continua com os

mesmos R$850,00.

Há uns meses, recebi em meu gabinete correspondência com o seguinte relato:

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para contar-lhe uma imoralidade que nosso

Governador está fazendo com os professores. Todo o mundo vive dizendo que é

preciso estudar mais, estar sempre se atualizando. Pois veja o que aconteceu com

minha filha. Já pensei em até procurar a imprensa, mas tive medo de prejudicá-la.”

Procurar a imprensa não adiantaria nada. “Ela fez curso de pós-graduação e agora

está fazendo mestrado. Mas dá até para desanimar, depois do que vou lhe contar: ela
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entregou os papéis da pós na escola onde trabalha, e tudo foi publicado direitinho no

‘Minas Gerais’. Quando ela pensava que ia ganhar mais 10%, como é de lei - ou pelo

menos era -, veja o que aconteceu: deram um jeito de tirar o tanto que ela ganharia a

mais com os 10% da pós, como pode ser visto pelos contracheques anexos. A

parcela complementar remuneratória - que era de R$161,42 - passou para R$111,37,

ou seja, tiraram exatamente os R$50,05 da gratificação por curso, e os R$131,58 de

gratificação por curso atrasado foram tirados nos descontos, ou seja, dão com uma

mão e tiram com a outra. Tem cabimento uma coisa dessas? É ou não é uma

vergonha? Vale a pena estudar e gastar com estudo, se ‘nos finalmentes’ tudo acaba

em ‘pizza’?”. (Carta 258, 21/12/2008.)

A frustração dessa professora e de sua família dão conta do estado de ânimo dos

quadros do magistério atualmente. Os professores de educação básica precisam,

urgentemente, que o piso de R$850,00, reajustado nacionalmente para R$950,00 e

recentemente para pouco mais de R$1.000,00, seja efetivamente um piso, e não um

teto, com suas promoções e progressões incidindo sobre esse piso, e não sendo

limitadas por ele, como infeliz e tristemente ocorre nos dias de hoje. Da mesma

forma, os servidores administrativos da Polícia Civil e da Secretaria de Educação,

bem como os servidores Autop e do DER precisam que seus quinquênios, seus

auxílios-transporte e vale-alimentação se somem a um piso de valor pelo menos

equivalente ao do salário mínimo, e não que sejam utilizados para integralizar esse

valor, como ocorre atualmente. É indigno de Minas, a terceira maior economia do

País, pagar a seus servidores um piso salarial de valor inferior ao do salário mínimo.

Perguntamos ao Governador, perguntamos à Seplag que tempos são esses em que

nosso Estado tem mais de 100 mil servidores ganhando piso salarial inferior ao

mínimo nacional.

Junto a essas categorias aviltadas, encontram-se todos os aposentados e

pensionistas do Estado, que não tiveram seus proventos corrigidos no atual governo.

Até as aposentadorias do INSS, que notoriamente perdem seu valor, estão em

melhor situação que as aposentadorias dos servidores públicos do Executivo mineiro.

As poucas vantagens criadas para as carreiras não alcançaram os aposentados e,

como não lhes foi dado nenhum reajuste, a não ser os 5% de janeiro de 2009, eles
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estão com seus proventos literalmente congelados.

Das várias correspondências que me foram destinadas a esse respeito, um

conjunto de professores aposentados, listados num abaixo-assinado de várias

páginas, me disse o seguinte: “Nós, professores aposentados, estamos sem aumento

condigno há vários anos. O descaso e a indiferença com o nosso dilema, por falta de

aumento, levou-nos a tomar empréstimos nos bancos do Estado e em bancos

particulares para suprirmos nossas necessidades, em função do mísero salário ou

provento que recebemos.”

A par desse relato conjunto, destaco a voz solitária de uma professora aposentada

que, aos 60 anos de idade, está trabalhando como doméstica. Diz ela: “(...) Com

todas essas situações que descrevi, precisei arranjar um trabalho para ajudar nas

despesas da casa, uma vez que meu salário de professora aposentada está

congelado no mais baixo nível possível. Mesmo assim, agradeço a Deus por este

salário, porque sem ele seria pior. Sr. Sávio, arranjei um trabalho de doméstica, pois

na minha idade ninguém quer dar emprego. Faço o trabalho de doméstica porque

preciso muito e é o único que consegui. Ando muito doente, com desgaste nos

joelhos e varizes acentuadas.”

Entendo que é de lamentar um aposentado ter de retornar ao mercado de trabalho

para garantir sua sobrevivência e, mais ainda, que tenha de se submeter a uma tarefa

que despreza sua qualificação, nega sua experiência e cobra dele o vigor físico que

ficou retido em sua juventude e que foi empregado a serviço do Estado. Perguntamos

ao Governador, que lançou no último dia 22/10/2009, em parceria com o Servas, um

programa de valorização do idoso em Minas Gerais. O Estado está querendo que

outros valorizem o idoso que foi seu servidor e que ele próprio está desprezando? O

Estado, em vez de valorizar seu aposentado, em vez de retribuir a quem lhe dedicou

a vida profissional, está transferindo para outros, para terceiros, para as entidades, a

valorização que ele próprio deveria dar? Ignorar seus aposentados não é uma forma

de violência? Uma carta ao editor, publicada em nossa imprensa no dia 27/10/2009,

indica que o Disque Denúncia disponibilizado pela campanha oficial para receber

registros sobre violência contra idosos foi acionado por servidora aposentada que

apresentou, em nome dos demais, a seguinte denúncia: “Nós estamos sendo
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violentados psicológica e emocionalmente. Tivemos nossos direitos retirados de

nossos contracheques e estamos há oito anos sem nenhum reajuste. Isto é valorizar

o idoso?”.

Repetimos a pergunta ao Governador: isso é valorizar o idoso? Nossos

aposentados estão a pão e água, sozinhos, e isso, no momento em que inclusive

suas despesas aumentam com os custos de sua saúde. Que o Governador se lembre

deles agora, quando finalmente anuncia um reajuste geral de salários; que o

Governador se lembre de sua dívida para com esses servidores inativos, lembrando-

se também de que precisam de recomposição emergencial para a categoria Autop, os

servidores administrativos da Polícia Civil, os da educação e os da saúde.

A par desses servidores que vivem uma situação de calamidade, o governo tem de

se lembrar de seu quadro de profissionais de nível superior. Minas Gerais vem

pagando a boa parte de seus profissionais de nível superior de escolaridade salários

entre os mais baixos de todo o Brasil. Para se ter uma ideia, lembremos que os cerca

de 3.600 Diretores de Escola, que têm como encargo uma exigente e complexa

função, têm piso salarial de pouco mais de R$1.000,00

Não menor constrangimento sofrem os professores universitários. Recebidos nesta

Assembleia em audiência pública em 17/11/2009, os professores universitários foram

insistentes na informação de que os baixos salários na instituição estão provocando a

debandada de mestres e doutores, o que poderá levar, aliás, a Uemg a perder o título

de universidade.

No Cetec, a situação é a mesma, mudam apenas o endereço e os protagonistas.

Nesse órgão os mestres e doutores aprovados nos últimos concursos públicos não

estão esquentando a cadeira: alguns deles nem assumem; outros, assim que

chegam, logo se vão, seduzidos por melhores salários e condições de trabalho em

outros locais.

A Advocacia-Geral do Estado também padece do problema.

O Sr. Presidente - Solicito ao nobre Deputado que faça a sua conclusão, pois o

tempo já se extinguiu.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço à Presidência a compreensão. Já

concluirei, mas é que vivemos este momento, aliás de forma perplexa, do estado de
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greve dos nossos servidores, de cujo quadro salarial é necessário que a população

tome conhecimento.

O último concurso público, que consumiu quase um ano para concluir suas quatro

etapas em 2007, já renovou 40% do quadro dos primeiros convocados: aprovados em

outros concursos, esses 40% já bateram asas. Minas Gerais é o Estado brasileiro que

mais desvaloriza os seus Procuradores, pagando-lhes um piso aproximadamente três

vezes menor que o que José Serra paga em São Paulo, três vezes menor que o Rio

de Janeiro e a Bahia e mais de três vezes menor que as próprias Prefeituras de Belo

Horizonte e São Paulo, o Distrito Federal e os Estados de Alagoas e Santa Catarina.

Na Polícia Civil, que já conta com o vergonhoso piso de R$324,00 para o servidor

administrativo, o Delegado de Polícia é também, como o Procurador, o mais mal-pago

e remunerado de sua classe em todos os Estados da Federação. Atraídos por outros

concursos, eles são companhia também para os Fiscais do DER, onde poucos

permanecem depois de convocados.

Esse conjunto de situações dá conta de que o serviço prestado corre risco em

muitos órgãos do governo. Os próprios servidores na Polícia Civil, no Cetec e na

Secretaria de Fazenda, esta sofrendo com o confronto entre os Auditores Fiscais e os

Gestores Fazendários, não titubeiam em denunciar que estão testemunhando o

desmanche da estrutura de seus serviços como se o Estado não mais quisesse

mantê-los, a segurança pública fosse questão resolvida e não requeresse mais

nenhum cuidado, a pesquisa tivesse deixado de interessar e os serviços fiscais e

fazendários não mais tivessem importância. Todos esses indicadores seguem se

consolidando à revelia da certeza de que servidores e serviço público são palavras de

significado paralelo. Minas não pode continuar a perder...

O Sr. Presidente - Solicito ao nobre Deputado Sávio Souza Cruz que faça a

conclusão, porque o tempo já se extinguiu.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Teço um pronunciamento próprio, Sr. Presidente.

Queria que...

O Sr. Presidente - Respeitando o Regimento Interno, temos vários outros oradores.

Peço que conclua, já que extrapolamos o nosso prazo.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Já concluirei. O Estado tem tentado assumir uma
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gestão calcada no modelo administrativo das empresas, ao planejar metas e buscar

resultados. No entanto, não se interessou pela gestão de recursos humanos utilizada

na iniciativa privada. Do pacote de valores com que essas empresas premiam seus

funcionários, Minas copiou apenas a ideia de repartir lucros ao pagar o bônus de final

de ano, que tomou o apelido de 14° salário. Ocorre que esse bônus é uma grande

falácia, que mais ofende do que agrada aos servidores. Se perguntado a cada um

deles, é certo que todos prefeririam o reajuste ao bônus, que não inclui os

aposentados nem os afastados preliminarmente nem os licenciados para tratamento

de saúde. É mais barato para o Estado conceder, em vez do reajuste, o bônus, que,

além de tudo, ainda permite que o governo puxe para si o perfil de gestor moderno

junto à opinião pública e a de grande provedor junto à parcela menos informada dos

servidores públicos.

A oportunidade para o Governador resolver em parte a gravidade da situação que

ele próprio criou está no anunciado reajuste salarial que promete dar antes de sua

desincompatibilização, em abril próximo. Que ele, ao preparar esse reajuste, lembre-

se das categorias Autop e dos servidores administrativos da Polícia Civil e da

educação, que precisam de reajuste emergencial; dos aposentados, que precisam da

urgente recomposição de seus proventos; dos profissionais de nível superior, que

precisam ter vencimentos pelo menos equiparados aos de outros Estados da

Federação e, sobretudo, de seu compromisso de instituir em Minas uma política

salarial com reajustes anuais. Ainda há tempo, Sr. Governador, para que aquela

promessa não tenha de ser arrolada apenas como mais uma peça de campanha e,

nessa condição, passe ao baú dos rejeitos da história.

Agradeço, em especial, à Presidência a compreensão. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, imprensa,

funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembleia e pessoas que nos

assistem das galerias e, com carinho especial, os companheiros da ex-MinasCaixa

presentes, no dia 27/2/2010 estive acompanhando o Sr. Antonio Augusto Anastasia,

Vice-Governador, à cidade de Três Marias, Município onde sou majoritário, quando
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foram inauguradas diversas benfeitorias, tais como as obras de alargamento e

asfaltamento da Avenida Santos Dumont, que é via de acesso ao aeroporto e ao

Bairro Jardim dos Pescadores; e a Escola de Barco à Vela, no Terminal Turístico

Praia Mar de Minas, programa realizado nos moldes do Projeto Grael. Visitamos a

Casa de Acolhida Bom Pastor, cujo trabalho na recuperação de crianças e jovens em

risco de vulnerabilidade social foi premiado pelo projeto Criança Esperança. Na

ocasião, informei à população trimariense sobre a liberação dos recursos para a

compra de uma UTI móvel, que tive a honra de destinar por meio de emenda.

Aproveitei a oportunidade para entregar ao Vice-Governador importantes pedidos, o

primeiro referente à recuperação da vantagem pessoal dos servidores do Estado

oriundos da ex-MinasCaixa. Lembrei-o do despacho normativo no qual ele, à época

Secretário de Planejamento e Gestão, entendeu que a vantagem pessoal é parte

integrante do vencimento básico daqueles servidores, que estão sendo bastante

prejudicados pela paralisação de correções. Não podemos deixar isso acontecer, pois

assim grande parte do vencimento básico deles irá desaparecer. Também levei ao

conhecimento do Prof. Antonio Anastasia a recente criação da Associação dos ex-

Servidores da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, fundada com o objetivo

primordial de minimizar as perdas que tiveram no decorrer dos anos, até com a

Previminas, corrigir a defasagem salarial e, principalmente, reunir os servidores em

encontros sociais, confraternizações, para que vivenciem eventos conjuntos da

família ex-MinasCaixa, reagrupando velhos amigos, antigos colegas de trabalho,

numa tentativa de amenizar as perdas sociais e psicológicas ocorridas com a

extinção do órgão que se constituía na vida de todos.

Infelizmente, consideramos o dia 15 como um dia triste na história de nosso Estado,

pois se completaram 19 anos de extinção da MinasCaixa, instituição que não era

somente um banco, mas referência do desenvolvimento localizado na maioria dos

Municípios mineiros, com seus inúmeros, dedicados e competentes funcionários. Foi

em 15/3/91, exatamente nessa data, que o desastre aconteceu: a MinasCaixa foi

fechada em decorrência da má gestão de vários dirigentes. Essa instituição foi

utilizada como se fosse deles, como órgão financeiro pessoal que usufruíram poucos

ou pequeno grupo para alimentar suas ambições, o que reduziu o patrimônio da
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MinasCaixa de forma lastimável. Ela, então, sofreu intervenção do Banco Central, e

pouco tempo depois foi decretado seu fechamento.

O que restou à MinasCaixa? Os seus devotados funcionários, que contribuíam para

a economia de cada Município, espalhados pelas cidades mineiras, especialmente no

interior, visto que em quase todas as cidades do Estado funcionava uma agência da

MinasCaixa. Os funcionários da então MinasCaixa também fundaram e administraram

a Previcaixa, que era seu instituto de previdência e assistência médica, conhecido por

todos como uma instituição sólida e compromissada com o bem-estar social da

família MinasCaixa.

A PreviCaixa era o orgulho dos funcionários e, com o fechamento da MinasCaixa,

foi transferida para um grupo gestor, passando a denominar-se Previminas. Com o

passar do tempo, os funcionários da ex-MinasCaixa, hoje servidores do Estado,

perderam as suas referências dentro da Previminas e estão pagando um preço muito

alto para continuar como beneficiários de um plano de saúde construído e constituído

por eles próprios. Infelizmente, ainda existem funcionários da ex-MinasCaixa

imbuídos de profunda tristeza, tendo em vista diversos problemas não resolvidos, tais

como pendências com a Previminas - já citei parte delas em várias ocasiões -, a

Sobenca, o Clube Minas Gerais - ex-Clube MinasCaixa -, etc., etc.

No que se refere à absorção dos funcionários da ex-MinasCaixa pelo Estado, com

base na Lei nº 10.470, de 1991, esta determinou que os funcionários fossem

absorvidos recebendo o mesmo vencimento que recebiam na instituição extinta, mas

não determinou os seus locais de lotação, tanto que muitos passaram a ocupar

cargos inferiores - principalmente os que residiam no interior -, ficando privados do

exercício de sua capacidade profissional, o que causou descrédito social e perda de

representatividade junto às comunidades. O tempo foi passando, e o mesmo governo

que determinou, legalmente, a absorção sem perda de direitos e com vencimentos

integrais retirou a vantagem pessoal dos funcionários, que representava, para muitos,

a maior parte de sua remuneração. E não era vantagem, era remuneração. Esses

servidores, já desanimados e amargurados, perderam mais uma vez, sendo

humilhados publicamente. Muitos caíram em forte depressão, outros perderam a

própria vida.
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Tal situação durou seis anos, de 1994 até o ano 2000, quando, nesta Assembleia

Legislativa, aprovamos uma lei de minha autoria, com participação dos companheiros

desta Casa, depois de anos de trabalho e esforço junto com os ex-funcionários. Essa

lei resgatou a vantagem pessoal e, com ela, mais do que o valor pecuniário, a

dignidade e a honradez de uma categoria de servidores, trabalhadores abnegados da

extinta MinasCaixa, instituição que nunca deveria ter sido fechada ou destruída, se

preferirem.

Aproveito também esta oportunidade para reerguer o orgulho dos servidores da ex-

MinasCaixa que fizeram parte da fundação da Previminas, do Clube Minas Gerais e

da Sobenca, alertando para que vocês continuem participando ativamente das

entidades para cuja constituição contribuíram. Estamos chamando-os para que

compareçam às reuniões da recém-criada Associação dos ex-Servidores da Caixa

Econômica do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência de Luiz Carlos Pinheiro,

aqui presente, e para que busquem informações sobre os seus direitos, porque

muitos deles ainda existem e perduram.

Reafirmo-lhes, nobres colegas, que continuarei na luta em defesa dos funcionários

da ex-MinasCaixa e falarei todo ano neste dia, para que fatos como aquele não mais

aconteçam. Uma instituição financeira como a ex-MinasCaixa, a nossa ex-Caixa, a

ex-Caixa de todos os mineiros, que era de muitos e foi despedaçada por poucos. A

MinasCaixa perdurará sempre no coração dos mineiros e, em especial, nos corações

dos seus servidores, que constituem ainda a grande família MinasCaixa, da qual eu

hoje, por adoção, participo com grande honra.

No mesmo dia - nessa recente viagem a Três Marias -, solicitei mais uma vez ao

Vice-Governador Anastasia posicionamento concreto e imediato sobre o cumprimento

do acordo para equiparação das tabelas de vencimento básico dos profissionais da

educação básica, o Assistente Técnico Educacional - ATE -, o Assistente de

Educação - ASE - e o Assistente Técnico de Educação Básica - ATB -, visto que o

citado acordo foi realizado em novembro de 2008, como fruto de insistente trabalho

com os servidores mencionados, em reuniões com a Comissão de Educação desta

Casa, audiências e visitas, entre outras ações, que culminaram no reconhecimento da

justiça da equiparação por eles pleiteada. Infelizmente, tal equiparação ainda está
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pendente, mas o fato é que esses servidores não podem esperar mais, pois já se

passaram quase dois anos sem que eles pudessem usufruir de um acordo já

realizado e trabalhado desde 2007.

Há mais de três anos, foi realizada nesta Assembleia Legislativa, com base em

requerimento de minha autoria e em atendimento a pedido dos servidores, uma

audiência pública na Comissão de Educação para tentar uma equiparação salarial

com os servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -, que exercem

atribuições equivalentes às do cargo daqueles servidores, que estão todos lotados

em superintendências regionais de ensino e em secretarias de escolas estaduais. A

reivindicação é justa, e eles são merecedores. Portanto, apelamos mais uma vez para

o grande senso de justiça e de inteligência do nosso Vice-Governador, e tenho

certeza de que seremos atendidos em pouco tempo, pois ele assim já se manifestou.

Eu, como representante desses funcionários também no Parlamento mineiro,

continuo trabalhando por tão justa causa e uno minha voz às suas merecidas

reivindicações.

Eram essas as duas solicitações que queria fazer; solicitações importantes e

essenciais ao nosso governo, de que tenho muito orgulho de participar e que está

trabalhando, tenho certeza, para restaurar a dignidade do servidor público por meio

do reconhecimento do seu valor, com um pagamento justo. Estou certo de que essa

situação não é de agora, deste governo. Já estou aqui há três mandatos e percebo

que a defasagem salarial é uma história crônica: o Estado não tinha uma organização

funcional; não se sabia direito o que faziam os seus funcionários, alguns cedidos de

outras Secretarias, em desvio de função; Secretarias precisando de mais

funcionários. Foi neste governo que começou a haver uma organização para que

pudéssemos trabalhar por aumento salarial. Fui Prefeito de Curvelo, minha cidade, e

sei que não podemos determinar qualquer aumento salarial sem que tenhamos

conhecimento de quantos são os funcionários do Estado, onde trabalham e o que

produzem e de qual impacto na folha que o aumento implicaria. Mas vamos continuar

empenhados. Não podemos distinguir uma ou outra categoria. Vamos trabalhar para

que todo o funcionalismo seja beneficiado, o que não é desejo ou privilégio de um ou

outro Deputado. Ao contrário, temos de nos unir e juntar forças para apresentar ao
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governo - o Executivo, a quem cabe agir - sugestões para agir com reconhecimento

do trabalho e do valor do funcionalismo público de nosso Estado. Nesse prisma, a

Assembleia e todos nós estamos unidos em defesa dessa causa, extremamente

justa. Eram essas, Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, as minhas considerações

nesta tarde. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcus Pestana.

O Deputado Marcus Pestana* - Exmo. Sr. Presidente da Mesa, caros Deputados,

boa tarde a todos. Confesso que pensei muito antes de vir a esta tribuna, porque

sincronismo é muito importante. Às vezes, o contexto passa e o registro fica

prejudicado. Na semana passada tentei inscrever-me, mas, dentro da dinâmica da

Casa, não foi possível. Refleti muito, como novato deste Plenário, sobre o significado

de falar para um Plenário não tão cheio, porém respeitando a grande audiência da TV

Assembleia. É evidente que não quero ser um astro da TV Assembleia, como os

Deputados André Quintão, Vanderlei Miranda, Weliton Prado e Sávio Souza Cruz, TV

criada pelo Deputado Alencar da Silveira Jr. em parceria com o nosso saudoso

Agostinho Patrus, como consta nos anais desta Casa. Pensei muito se ainda era

cabível este registro. Existem momentos históricos que envolvem enorme magia, e

esta Casa, como Casa de ressonância e como Casa política, para onde convergem

todas as energias políticas e toda a mobilização comunitária da sociedade mineira na

sua diversidade e no seu pluralismo político, não fez o devido registro da data

histórica da inauguração da Cidade Administrativa. Foi um momento mágico, ímpar.

Muitas vezes não temos consciência da importância de um momento histórico, pois

não temos distância crítica. Aquela foi uma das mais belas páginas da administração

pública e da política mineira. A inauguração da Cidade Administrativa Tancredo

Neves começou, naquele dia, com uma chuva persistente e fina, e depois o próprio

tempo se rendeu à magia do momento. Nós, que estivemos lá presentes, pudemos

testemunhar um momento raro, em que se condensavam alguns vetores, elementos,

valores e conceitos essenciais e caros à alma dos mineiros. Primeiro, o culto à

memória, à história. Foi emocionante ver e reviver momentos da luta democrática da

Diretas Já e toda a trajetória de uma coerência absoluta do nosso grande mestre

Tancredo Neves, um conciliador, mas um radical nos princípios. Em todos os
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momentos da vida republicana, ele esteve do lado certo, ao lado da liberdade da

democracia, como no suicídio de Getúlio, na crise de 1961 e no golpe de 1964. Ele

nunca se rendeu às forças autoritárias. Essa foi uma época em que Minas praticou

uma coisa que é cara aos mineiros, uma coisa que é da alma dos mineiros e para a

qual o Governador Aécio Neves sempre chama a atenção: é importante olhar o

horizonte com ousadia e espírito de modernidade. Mas sempre, solidamente,

enraizados à nossa memória, aos nossos valores, ao culto, às tradições e à memória

daqueles que nos trouxeram até aqui. Por si só, aquele momento mágico, em que

todo o Brasil esteve aos pés de Minas, dezenas de parlamentares de todo o País, 12

Governadores e líderes que se emocionaram, como Pedro Simon, um testemunho

vivo de toda a trajetória de combate ao autoritarismo, naquele momento isso bastaria.

Estavam ali o resgate dessa memória e a tradução materializada do eixo que Minas

representa na história democrática e republicana do Brasil. Aliás, não estava presente

apenas a memória histórica, mas também o simbolismo, para registrar a marca dos

mineiros: a ousadia, o empreendedorismo e o espírito de inovação. Os traços de

Niemeyer, nosso maior arquiteto, fazendo surgir uma obra arrojada, que sintetiza sete

anos de uma administração que marcará época na história de Minas Gerais. No final

de março, início de abril, o Governador se despede e deixa um legado que, sem

dúvida, será registrado em todos os livros de História como um dos melhores

governos de Minas.

Do ponto de vista da psicologia social, esses ícones, esses símbolos são muito

importantes, pois são elementos mobilizadores, catalisadores. É evidente que o plano

de metas de Juscelino Kubitschek foi mais importante que Brasília. Havia um conjunto

de metas a serem cumpridas nas áreas de infraestrutura rodoviária, ferroviária e de

energia, mas havia a meta-síntese, símbolo, que era Brasília. A Cidade Administrativa

coloca-se para a gestão Aécio Neves, para a gestão do Estado para Resultados, do

Choque de Gestão, das conquistas sociais e da verdadeira resolução social como

uma meta simples, um símbolo que ficará marcado na memória e na alma dos

mineiros.

Além da questão histórica e do arrojo, típico da alma dos mineiros, esse foi um

momento em que toda a tradição cultural e a sensibilidade da sociedade mineira
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estavam presentes, demonstrados na interpretação do Hino Nacional pela Fafá de

Belém, na apresentação despojada de Christiane Torloni, na maravilhosa voz de

Minas para o mundo de nosso Bituca, o Mílton Nascimento, culminando com um

discurso magistral de nosso Governador Aécio Neves. Esta é uma Casa política,

então esses momentos têm de ser registrados nos anais. Esse foi, sem dúvida

alguma, um dos mais belos e consistentes discursos realizados na política brasileira

nas últimas décadas, consistente e ancorado na memória e na visão de futuro, em

que, com rara precisão e sensibilidade, o Governador sintetizou o papel de Minas na

Federação como centro, ponto de equilíbrio e síntese deste Brasil tão multifacetado.

Por outro lado, não apenas a emoção, a sensibilidade, a arquitetura, o arrojo e a

história estavam presentes, mas também a eficiência. Com a instalação de um prédio

inteligente, de uma cidade inteligente, onde os serviços serão compartilhados, o

Centro Administrativo gerará uma economia anual nos gastos de custeio com a

racionalização de R$90.000.000,00. Só para se ter uma dimensão do que isso

significa, com essa economia poderão ser construídas 300 unidades básicas de

saúde por ano. Além desses traços, há uma profunda reforma urbanística, uma

ousada transformação qualitativa da dinâmica da região mais adensada

demograficamente, a Região Metropolitana.

Todas as grandes cidades, como Paris e Barcelona, passaram por decisões

corajosas como essa. É um conjunto de intervenções encadeadas entre si que se

somam à Linha Verde, maior obra de infraestrutura das últimas décadas na Região

Metropolitana; ao hospital de Venda Nova, com quase 300 leitos, que estava fechado

e em que o governo de Minas investe R$40.000.000,00 por ano, hospital de alta

complexidade, focado na urgência e na emergência, na boca do Vetor Norte, no final

da Cristiano Machado, no início da MG-10; à transformação de Confins num “hub”,

num polo integrador de logística, com a integração de vários modais e com um

regime fiscal especial. Assim, temos Confins, Linha Verde, hospital de Venda Nova e,

coroando esse esforço de mudança do centro de gravidade da Região Metropolitana

da nossa Capital, a Cidade Administrativa Tancredo Neves. Foi mais um gesto de

ousadia, um investimento histórico, transformador, que só será aquilatado

devidamente daqui a 30, 40 anos, quando os efeitos dessa opção estratégica
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amadurecerem plenamente.

Faço este registro aqui na Assembleia em virtude desse significado, desse

simbolismo, de ver os olhos do Brasil postos em Minas Gerais naquele momento;

Minas brilhando na sua história, na sua memória, no seu arrojo, na sua eficiência de

gestão, na coragem das transformações urbanísticas, em todos esses elementos,

coroando um período governamental que será inesquecível na alma e na memória

dos mineiros.

Quando terminou, o que foi muito emocionante, fiquei imaginando o nosso velho

mestre Tancredo numa nuvem qualquer no paraíso, lembrando-se de Aécio, seu

secretário particular, no início da sua caminhada política e agora se revelando o maior

estadista, o maior político da nova geração. Certamente Tancredo, comentando com

Ulisses, na nuvem, deve ter dito: “Esse menino saiu melhor do que a encomenda.

Tenho profundo orgulho disso”. Nós, mineiros, temos o orgulho e esse marco na

nossa história como cidadãos, como pessoa, como agente público, de ter a felicidade

de sermos liderados por essas duas figuras, Aécio Neves e Antônio Anastasia, que

produziram essa página memorável da administração pública mineira, que culminou

com a inauguração, como síntese, como símbolo, da Cidade Administrativa Tancredo

Neves.

Então, é este o registro que gostaria de deixar, ainda que extemporâneo. Gostaria

de tê-lo feito no calor ainda da emoção daquela solenidade marcante, certamente um

dos eventos políticos mais importantes da última década, que ressoou nos quatros

cantos do Brasil. Achei que esta Casa merecia registrar, de forma proporcional à

importância, esse magnífico evento que foi a inauguração da Cidade Administrativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - 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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Deputado Doutor Rinaldo terá seu nome

parlamentar alterado para Doutor Rinaldo Valério, em virtude da aprovação de

requerimento do interessado pela Mesa da Assembleia.

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 5.632/2010, da

Comissão de Administração Pública, 5.633/2010, da Comissão de Defesa do

Consumidor, 5.634/2010, da Comissão de Educação, 5.635 e 5.636/2010, da

Comissão de Minas e Energia, e 5.637 a 5.652/2010, 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 de Cultura - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em

10/3/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.637/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes,

4.051/2009, do Deputado Domingos Sávio, e 4.110/2009, do Deputado Elmiro

Nascimento, e dos Requerimentos nºs 5.506 e 5.507/2010, da Deputada Gláucia

Brandão; de Transporte - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 10/3/2010, dos

Projetos de Lei nºs 3.403/2009, do Deputado Djalma Diniz, com a Emenda nº 1, e

4.092/2009, do Deputado Gustavo Valadares, e dos Requerimentos nºs 5.479/2010,

do Deputado Ademir Lucas, e 5.505/2010, do Deputado Gil Pereira; do Trabalho -

aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 10/3/2010, dos Projetos de Lei nºs 273/2007

com a Emenda nº 1, do Deputado João Leite, 3.215/2009, do Deputado Sebastião

Helvécio, 3.715/2009, do Deputado Vanderlei Miranda, 3.921/2009 com a Emenda nº

1, do Deputado Sargento Rodrigues, 4.089 e 4.090/2009, do Deputado Eros Biondini,

4.093/2009 com a Emenda nº 1, do Deputado Gustavo Valadares, 4.097/2009 com a

Emenda nº 1, do Deputado Antônio Júlio, 4.100/2009, do Deputado Ademir Lucas,

4.101/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.104 e 4.105/2009, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, 4.107/2009, do Deputado Tenente Lúcio, 4.119/2009, do

Deputado Wander Borges, e 4.127/2009, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, e dos
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Requerimentos nºs 5.503/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 5.509 a

5.529/2010, do Deputado Leonardo Moreira, e 5.536/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva; de Assuntos Municipais - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em

10/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.502/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho,

e 5.537/2010, do Deputado Duarte Bechir; e de Turismo - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária, em 10/3/2010, do Requerimento nº 5.535/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Doutor

Rinaldo Valério solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.128/2007, e

Arlen Santiago solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.156/2010

(Arquivem-se os projetos); e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do Deputado Carlin Moura e outros solicitando a convocação

de reunião especial para homenagear o Prof. Orlando Magalhães Carvalho pelo

centenário do seu nascimento.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Prosseguimento de votação do Parecer de Redação Final do

Projeto de Resolução nº 2.416/2008, da Comissão de Fiscalização Financeira, que

ratifica em regime especial de tributação concedida ao setor de industrialização de

máquinas e equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas, nos termos do art.

225, da Lei nº 6.773, de 26/12/75. Em votação, o parecer. As Deputadas e os

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

promulgação.

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 3.793/2009, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica regimento especial de tributação concedido à

indústria de laticínios, nos termos do art. 225, da Lei nº 6.773, de 26/12/75. Em

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

votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação de votação.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Não houve votos. A Presidência torna a votação sem efeito e

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 vetos às Proposições de Lei Complementar nºs 117 e 118 e às

Proposições de Lei nºs 19.559, 19.568, 19.574, 19.586, 19.621 e 19.625, uma vez

que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 17,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária na mesma data, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/3/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Questões de ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de

número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas -
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Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

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

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio

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

Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

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 Padre João - Sr. Presidente, solicitei a palavra para comunicar um fato

que considero relevante, qual seja, a inauguração da Cidade Administrativa pelos

Sindpúblicos. Tínhamos lá os servidores da saúde, da defesa social, os Agentes

Penitenciários, da Funed, da Fhemig, do Ipsemg, da Semad, reivindicando justo
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salário, modificações nas carreiras que ainda são vergonhosas. Tenho vergonha de

ser Deputado no Estado de Minas Gerais, porque os funcionários recebem R$340,00.

Houve Deputado aqui outro dia que me desafiou sobre essa questão. Mesmo com

quinquênios, somando outras vantagens como insalubridade e outras conquistas, a

remuneração fica em torno de R$450,00. Temos servidores da saúde, da defesa

social, da Funed nessa situação. Então, isso é vergonhoso. Muitos acham que o

Deputado tem todo o poder. Confesso, assim, que tenho vergonha de ser Deputado

neste Estado. Quero parabenizar a união dos servidores públicos. Tivemos vários

sindicatos lá presentes. A chuva não os levou ao desânimo. Espero a compreensão

de todos que transitavam na MG-10. Quando pararam, eu estava lá junto com eles

debaixo de chuva, porque considero que essa é uma reivindicação justa. Expresso

aqui também o meu repúdio à dificuldade de falar com o governo. Tínhamos uma

agenda com a Secretária Renata Vilhena, confirmada há mais de um mês para

amanhã, a fim de discutir com parte dos servidores da Polícia Civil questões relativas

à carreira. Hoje, recebo um “e-mail”, sem nenhuma justificativa, adiando para o dia 7

de abril essa reunião. Não nos interessa, Secretária Renata Vilhena, essa data de 7

de abril. Queremos discutir o que pode ser feito já para os servidores. Neste sentido,

a Secretaria de Planejamento e Gestão tinha de promover uma ação antes do dia 3

de abril, ainda este mês. Expresso aqui o meu repúdio a essa dificuldade de

interlocução com esse governo. Acharam que iam ficar longe do povo, mas lá o povo

esteve. Ficaram reféns, sobretudo, dos servidores. Inúmeras vezes denunciamos as

irregularidades da Cidade Administrativa, que é ainda uma grande interrogação,

sobre as empreiteiras que estão lá trabalhando. Há uma grande interrogação sobre

quem venceu a licitação das áreas de conveniências que estão triplicando ou

quadruplicando o valor para quem usará o serviço. Assim, considero relevante essa

manifestação. Solicitei a palavra não numa questão de ordem, mas pela ordem,

porque acho relevante a inauguração pelos servidores públicos da Cidade

Administrativa. Deixo aqui registrada a nossa indignação e, ao mesmo tempo, a

nossa saudação, o nosso cumprimento parabenizando os servidores públicos do

Estado de Minas Gerais pelo ato.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito recomposição de quórum.
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O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando as

extraordinárias de amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, e convocando as Deputadas e

os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 9/3/2010

Às 15h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 610/2007 no 2º turno e 2.950/2008 em turno único (Deputado

Dilzon Melo); 3.179/2009 no 1º turno (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. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 5.538/2010. 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, 16 de março de 2010.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo - Dilzon Melo - Domingos Sávio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA MINASCAIXA, EM

9/3/2010

Às 16h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados João Leite (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por

indicação da Liderança do BSD) e Rômulo Veneroso (substituindo o Deputado

Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, a Deputada Rosângela Reis. Havendo número

regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, 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 tratar de

assuntos de interesse da Comissão e a votar proposições da Comissão. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Cecília

Ferramenta em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para iniciar

o processo de levantamento de informações atualizadas relativas aos imóveis

resultantes do antigos financiamentos habitacionais feitos pela extinta Minascaixa e

hoje administrados pela MGI Participações S.A.; da Deputada Cecília Feramenta em

que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública nos Municípios de

Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano e Belo Horizonte para debater a situação dos

mutuários da extinta Minascaixa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Dilzon Melo - Dalmo

Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.950/2008
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Pró-Leite de Mercês, com sede nesse Município.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.950/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró-Leite de Mercês, com sede nesse Município, que tem como finalidade o estímulo

à produção e produtividade no setor leiteiro, bem como a valorização do pecuarista.

A Associação procura desenvolver um plano de ação periódico, aprovado por seus

associados, considerando as suas possibilidades técnicas e financeiras, que

contemple a competência e a excelência na produção de leite.

Para o alcance de seus objetivos, a entidade busca desenvolver tecnologia

apropriada à produção e produtividade, sozinha ou em parceria com outras

instituições. Além do mais, procura incentivar o trabalho em equipe, objetivando

assim melhorar a vida profissional de seus associados.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.950/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.106/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Urtiga, com sede

no Município de Ilicínea.
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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 4.106/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Urtiga, com sede no Município de Ilicínea,

entidade sem fins econômicos, que tem por escopo a prestação de serviços para o

fomento e a racionalização das explorações agropecuárias, visando a melhorar a

qualidade de vida de seus associados.

Com esse propósito, assiste as famílias de agricultores em suas atividades; auxilia

na comercialização de seus produtos e serviços; promove a assistência à criança,

aos adolescentes, às gestantes e aos idosos; implementa programas voltados para a

segurança alimentar e o combate à fome, à desnutrição e à pobreza; incentiva a

melhoria do convívio entre seus associados; orienta sobre a defesa do meio ambiente

como fonte de vida.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.106/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.178/2010

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Frutal

- Consep Frutal -, com sede nesse Município.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.178/2010 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública de Frutal - Consep Frutal -, com sede nesse

Município, entidade sem fins econômicos, que tem por finalidade colaborar nas

atividades preventivas e na preservação da ordem pública no âmbito municipal, em

benefício da comunidade local.

Para tanto, busca canalizar as aspirações, prioridades e metas da comunidade em

relação às atividades específicas das Polícias Civil e Militar e do Poder Judiciário no

que toca às atividades de defesa social no Município e incentivar o bom

relacionamento da comunidade e das autoridades e lideranças locais com os

membros das polícias e do Poder Judiciário.

Além disso, promove palestras, conferências, fóruns e debates educativos, bem

como outros empreendimentos culturais que orientem a comunidade acerca da

autodefesa e despertem em cada cidadão o sentimento subjetivo de segurança e o

espírito de cooperação e solidariedade, em benefício da ordem pública e do convívio

social, realiza estudos e viabiliza sugestões, visando ao aumento da segurança da

comunidade, e levanta meios materiais e equipamentos destinados à cessão de uso

por parte das instituições beneficiárias da entidade no serviço de segurança pública

do Município. Ademais, auxilia as instituições beneficiárias no cumprimento das

regras previstas na Lei de Execução Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente

e na promoção dos direitos humanos, no âmbito municipal, adota medidas

objetivando o apoio das atividades relacionadas à proteção do meio ambiente e apoia

ações que visem à implantação de atividades desenvolvidas pela polícia comunitária

e pela defesa civil.

A Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, ao dar nova

redação ao art. 1o do projeto, tem por objetivo adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Diante dessas considerações, 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 4.178/2010,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.252/2009

Comissão de Minas e Energia

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 3.252/2009 dispõe

sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água potável nos

Municípios no Estado de Minas Gerais.

A requerimento do relator designado pela Comissão de Constituição e Justiça, a

proposição foi baixada em diligência às Secretarias de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - e de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru - para que se manifestassem sobre a proposição. Nenhuma delas

vislumbrou óbice à tramitação do projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

O projeto vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art.102, XVIII, combinado com o art. 101, XVIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo estabelecer uma certificação para

Municípios que reduzirem o consumo de água tratada. Essa certificação, a ser dada

na forma do “selo azul de qualidade e eficiência pelo controle e pela redução do

consumo de água potável” e do reconhecimento do Município como “amigo da

natureza e da preservação da vida”, deverá ser amplamente divulgada nos meios de

comunicação. Para dar suporte à concessão desses benefícios, a proposição

determina, entre outras, as seguintes medidas: criação de um banco de dados

estadual para armazenar informações sobre o consumo de água potável nos

Municípios; integração dos sistemas de controle de consumo de água dos Municípios

abastecidos pela Copasa ou pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto – Saaes –
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ao banco de dados estadual.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o

Substututivo nº 1, com a finalidade de corrigir impropriedades jurídicas, técnicas e

redacionais. O substitutivo mantém a essência da proposição original e acrescenta

duas medidas, que, a nosso ver, aperfeiçoam a matéria. A primeira estabelece que os

requisitos para a concessão, a periodicidade, as normas de uso e os casos de

revogação do selo azul deverão ser definidos em regulamento do Poder Executivo. A

segunda, decorrente de sugestão da Sedru ao responder a citada diligência, prevê a

observância das particularidades de cada região do Estado para a definição dos

requisitos.

Reconhecidamente, a água é fundamental à saúde e ao bem-estar da população.

Mas, por ser um recurso natural limitado, sabe-se, também, que é preciso gerenciá-la

de forma a garantir seu uso múltiplo e racional para atender às necessidades

presentes e futuras da sociedade. Assim, a proposição é meritória, pois visa a

estabelecer mecanismos capazes de auxiliar no controle, na redução do desperdício

e na conscientização do uso racional da água de abastecimento público.

Entretanto, para que a política que se pretende implantar tenha maior alcance,

julgamos ser oportuno acrescentar duas outras medidas, quais sejam: estender o

sistema integrado de informações sobre o abastecimento público de água a todos os

Municípios mineiros (e não apenas a Municípios abastecidos pela Copasa-MG e

pelos Saaes); incluir o índice de perda de água de sistemas de abastecimento como

critério para a concessão do selo azul.

A primeira medida justifica-se pelo fato de vários Municípios terem seus sistemas

de abastecimento de água operados sem a participação da Copasa-MG ou de Saaes

estruturados. Assim, esses Municípios poderão compor o banco de dados estadual e,

se for o caso, habilitar-se a receber o selo azul.

A segunda medida ampara-se em dados do Sistema Nacional de Informações

sobre Saneamento – SNIS –, coordenado pela Secretaria Nacional de Saneamento

Ambiental. Conforme o diagnóstico do SNIS referente ao ano de 2007, grande

número de sistemas de abastecimento mineiros apresentam elevados índices de

perda de água tratada. Essas perdas, geralmente decorrentes de vazamentos e
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rompimentos na tubulação pública de distribuição, atingem patamares superiores a

60% da água produzida em determinadas cidades do Estado. Portanto, além do

consumo, é importante incluir o controle de perdas de água tratada como parâmetro a

ser considerado na concessão do selo azul.

Além dessas questões, entendemos, também, que é mais adequado se

estabelecerem padrões de consumo e de perda de água (em vez de redução do

consumo) para a concessão do selo azul. Assim, poderão ser consideradas as

particularidades de cada região do Estado na definição desses padrões e premiados

aqueles Municípios que já implantaram programas de redução, de controle e de uso

racional da água de abastecimento público.

Com o intuito de consolidar as medidas comentadas, juntamente com as

disposições contidas no Substitutivo nº 1, providência que impõe a readequação

textual da matéria, apresentamos o Substitutivo nº 2 ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.252/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir:

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a concessão do Selo Azul a Municípios que atenderem a padrões de

consumo e de perda de água de abastecimento público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os Municípios que atenderem aos padrões de consumo e de perda de

água de abastecimento público estabelecidos em regulamento receberão certificação

do Estado, na forma do Selo Azul, que reconhecerá:

I – a eficiência do sistema de abastecimento público de água;

II – o uso racional da água de abastecimento público;

III – o Município como amigo da natureza e da preservação da vida.

Parágrafo único – Regulamento do Poder Executivo estabelecerá os requisitos para

a concessão, a validade e a revogação do Selo Azul, observadas as peculiaridades

regionais.

Art. 2º – Para os fins desta lei, o Estado manterá sistema integrado de informações

sobre o abastecimento público de água nos Municípios e promoverá ampla
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divulgação do Selo Azul nos meios de comunicação.

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.559/2009

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 Lajinha 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

Trata o Projeto de Lei nº 3.559/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Lajinha terreno com área de 24,20ha, situado na localidade de Areado,

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 parque de exposições, clube do cavalo e salão de eventos, feiras e

atividades populares.

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.

Assim, a proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

do domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário e não ter

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
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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 informar a área do imóvel a ser doado e

promover a adequação do texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.559/2009 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Inácio Franco - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.791/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto 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 3.791/2009 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Itajubá imóvel com área de 2.134,28m², situado na Rua Orlando

Mohalen, no Bairro Medicina, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o referido bem se

destina à construção de uma praça de lazer e esportes.

No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez
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que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, no

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

utilizado com a finalidade prevista ou modificada sua finalidade.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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

Constituição e Justiça, que altera a redação do art. 1º, tem como objetivo identificar

corretamente as duas áreas contíguas que compõem o imóvel a ser doado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.791/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Luiz Humberto Carneiro - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.857/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.857/2009 tem por

objetivo alterar 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 é derivada do Projeto de Lei nº 3.481/2009, da mesma autoria, o qual

foi desmembrado pela Comissão de Constituição e Justiça por razões de técnica

legislativa.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.
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A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

A Comissão de Direitos Humanos, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação

do projeto, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

acrescido da Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos limites de sua

competência, nos termos do art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise visa alterar a Lei nº

14.086, de 6/12/2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos -

Fundif - e o Conselho Estadual de Direitos Difusos - Cedif - e dá outras providências,

de forma a adequá-la à Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a

instituição, a gestão e a extinção de fundos estaduais.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à tramitação da proposição, com as modificações que introduziu. Além

de adequar a proposição à técnica legislativa, a Comissão apresentou alterações ao

projeto, entre as quais destacamos: 1 - promoveu alterações no dispositivo que trata

dos recursos do Fundo, acrescentando-lhe nova fonte (“rendimentos provenientes de

depósitos bancários e de aplicações financeiras”); 2 - retirou do órgão gestor do

Fundo a competência para realizar o acompanhamento da execução financeira e

orçamentária do Fundif, tendo em vista que a Lei Complementar 91, de 2006, atribui

tal obrigação ao grupo coordenador do Fundo (art. 9º, IV, “a”); 3 - suprimiu a

referência à possibilidade de prorrogação do prazo de vigência do Fundo por

considerar tal disposição incompatível com o seu caráter indeterminado; 4 -

acrescentou disposição referente ao modo de escolha de segmentos que compõem o

grupo coordenador; 5 - criou o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos -

Cedif - na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social, por ser a referida Secretaria a nova gestora do Fundo, e procedeu ao

necessário ajuste na composição do Cedif.

Por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos aprovou as modificações propostas
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pela Comissão de Constituição e Justiça, ressaltando o grande incremento do marco

legal dos direitos denominados de 3ª geração. Manifestou-se, porém, contrariamente

ao comando acrescentado pela Comissão de Constituição e Justiça que determina

que os representantes dos órgãos municipais de defesa dos direitos difusos e das

entidades sem fins lucrativos que compõem o grupo coordenador do Fundif sejam

escolhidos pelo Presidente do Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos,

cargo reservado ao titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese -. A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Direitos Humanos, alterou

o critério para escolha de tais representantes, para que sejam escolhidos pelos

respectivos segmentos, segundo procedimento regulamentado pelo Poder Executivo.

Essa acertada alteração busca aprimorar o controle da sociedade sobre a gestão dos

fundos.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,

combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja

analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que não há óbice à

sua tramitação. Com efeito, as mudanças propostas, em sua versão original,

cuidaram de adaptar a legislação à Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, alterando,

entre outros, o órgão gestor e agente executor do Fundo (art. 4º), retirando do Banco

de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - a função de agente financeiro (art.

6º), e promovendo alterações na composição do grupo coordenador do Fundo (art.

7º), além de introduzir necessárias atualizações em face da legislação superveniente

(art. 8º). As modificações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, acima

listadas, também não acarretam impacto financeiro para o Estado, tampouco a

mudança aprovada na Comissão de Direitos Humanos, que cuidou apenas de alterar

o critério de escolha de representantes do grupo coordenador do Fundo.

Logo, do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à aprovação

da matéria. O relator entende, além disso, que as medidas sugeridas pela proposição

em tela são carregadas de relevante significado social, na medida em que estão

voltadas para a efetividade de um conjunto de direitos que devem merecer especial

atenção por parte do poder público.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.857/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Direitos Humanos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.858/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação 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 a finalidade de

preservar a unidade do objeto, conforme preceitua a técnica legislativa.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

A requerimento do Deputado Padre João, o projeto foi também distribuído à

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que opinou pela sua aprovação,

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão precedente.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro-orçamentários, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende modificar a Lei nº 11.830, de 6/7/95, que

dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação e dá outras providências, com o fito de

adequá-la à Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição,

gestão e extinção de fundos estaduais.

A proposição em exame pretende alterar todos os artigos que compõem a Lei nº

11.830, de 1995, o que configura uma nova lei. Assim, a Comissão que nos precedeu

apresentou o Substitutivo nº 1, revogando a referida norma e editando outra.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por sua vez, ao examinar o
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mérito do projeto, opinou pela sua aprovação, na forma do Substitutivo nº 1,

destacando a importância das alterações para a realização de políticas habitacionais

que garantam à população de baixa renda o acesso à moradia.

Lembramos que esta Comissão aprecia a proposição exclusivamente sob os

aspectos financeiro-orçamentários. Feitos tais esclarecimentos, passamos à análise

da matéria.

O inciso I do art. 12 da Lei Federal nº 11.124, de 2005, que “dispõe sobre o Sistema

Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de

Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS”, prevê

que os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, por intermédio

dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão “constituir fundo, com

dotação orçamentária própria, destinado a implementar Política de Habitação de

Interesse Social e receber os recursos do FNHIS”. Atendendo a essa disposição

legal, foi editada a Lei nº 11.830, de 1995, cuja alteração é proposta.

O art. 5º do Substitutivo nº 1 estipula os recursos do Fundo Estadual de Habitação –

FEH –, em observância ao disposto no inciso IV do art. 4º da Lei Complementar nº

91, de 2006.

Entre os recursos do fundo que podem causar impacto financeiro ao Estado,

destacam-se as dotações consignadas no orçamento, bem como créditos adicionais,

e os recursos provenientes de operações de crédito interno e externo firmadas pelo

Estado e destinadas ao Fundo, previstas nos incisos I e III do dispositivo citado,

respectivamente.

Todavia, tais recursos já estavam expressamente previstos nos incisos I e II do art.

5º da Lei nº 11.830, de 1995, razão pela qual não se vislumbra uma mudança

significativa capaz de impactar o orçamento do Estado.

Ademais, a mera previsão de dotações consignadas no orçamento do Estado,

créditos adicionais e recursos provenientes de operações de crédito interno e externo

firmadas pelo Estado e destinados ao Fundo Estadual de Habitação, por si só, não

configura despesa para o Estado. Isso porque a efetiva destinação de recursos para o

mencionado fundo requer previsão orçamentária expressa, sendo vedado o início de

programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual (art. 161, I, da



____________________________________________________________________________
681

Constituição Estadual). Por seu turno, compete ao Poder Executivo, ao elaborar a

proposta orçamentária, destinar dotação específica para o Fundo em exame.

A título de exemplo, veja-se a seguinte tabela contendo os gastos orçamentários

com o Fundo Estadual de Habitação, referente aos exercícios de 2007 a 2009:

* - O quadro contendo os gastos orçamentários com o Fundo Estadual de

Habitação, referente aos exercícios de 2007 a 2009, foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 18.3.2010.

Cumpre destacar que o projeto de lei original, assim como o Substitutivo nº 1,

contêm dispositivo (§ 5º do art. 5º) prevendo que, na hipótese de extinção do fundo,

seu patrimônio, inclusive os direitos creditícios, reverterão ao Tesouro do Estado, na

forma do regulamento. Tal previsão encontra amparo no disposto no art. 17, § 1º, da

Lei Complementar nº 91, de 2006.

Assim, não se vislumbra óbice à tramitação da proposição nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.858/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Inácio Franco - Antônio

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.963/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias o imóvel que

especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado
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com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.963/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Candeias imóvel com área

de 2.362m², 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 se

destina à construção da sede de departamentos dos serviços públicos da Prefeitura

Municipal de Candeias.

No mesmo sentido, 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 publicação da lei, esse não for utilizado com a

finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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

Constituição e Justiça, que altera a redação do art. 1º, tem como objetivo adequá-lo à

técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.963/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Luiz Humberto Carneiro - Antônio

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.037/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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O projeto de lei em exame é do Deputado José Henrique e visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Tumiritinga o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.037/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Tumiritinga área de 4.175,50m², a ser desmembrada de área total de

7.560m², localizada no Município.

O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1953, por doação de

particulares, para a construção de grupo escolar, e atualmente abriga a Escola

Estadual Luiz de Camões.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que a referida área será destinada à construção e instalação

de uma creche pré-escolar, o que vem ao encontro do interesse da comunidade do

Município de Tumiritinga.

No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não
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implica repercussão na Lei Orçamentária.

Finalizando, ressaltamos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem o objetivo de acrescentar ao texto a descrição da área a

ser desmembrada para doação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.037/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Luiz Humberto Carneiro - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.137/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

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

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.137/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Quartel Geral um imóvel com área de 10.013m², situado na Rua

Dores do Indaiá, s/nº, Distrito de Quartel de São João, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será utilizado para a construção de novo

prédio da escola municipalizada; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do

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

doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.
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A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.137/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.145/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal. Cabe agora a este órgão colegiado

analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.145/2010 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 Bom Despacho, constituído de terreno

com área de 7.000m², situado na Rua Pitangui, nº 450, Bairro São Vicente, nesse

Município, e incorporado ao patrimônio do Estado em 1989 por doação desse

Município.
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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

atendimento dos alunos da rede municipal de ensino.

No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no

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

utilizado com a finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.145/2010, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Luiz Humberto Carneiro - Antônio

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.146/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel que

especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de

receber parecer quanto à possível repercussão financeira que poderá originar,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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Trata o Projeto de Lei nº 4.146/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São Gonçalo do Sapucaí uma área com 1.000m², a ser desmembrada

de imóvel com área de 10.000m², situado na Rua Walter Paula Nunes, s/nº, nesse

Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será destinado à construção de uma quadra

poliesportiva para atender à escola e à comunidade, o que vem ao encontro da

demanda local, beneficiando seus moradores, especialmente os estudantes.

No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Finalizando, ressaltamos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem o objetivo de acrescentar à proposição Anexo com a

descrição exata da parte do imóvel a ser doada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.146/2010, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Antônio Júlio - Inácio

Franco.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.207/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado Mauri Torres e visa a autorizar

o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop - o imóvel que

especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto a possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.207/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar à

Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop - um imóvel com área de 13.407,50m²,

situado na Avenida Armando Fajardo, no Município de João Monlevade, incorporado

ao patrimônio do Estado, em 1977, por doação desse ente federativo, para

construção de um centro social urbano.

Com o propósito de atender ao interesse da coletividade, beneficiando

especialmente os estudantes mineiros, o parágrafo único do art. 1º do projeto

estabelece que a referida área será destinada à ampliação do câmpus da Ufop no

Município de João Monlevade.

A alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2º do

projeto prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

Observe-se que a autorização legislativa para a alienação de bem público é

exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.
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O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.207/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Inácio Franco - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.024 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.024/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Região

da Avantiguara, com sede no Município de Canápolis, foi aprovado em turno único,

na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.024/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Região da

Avantiguara, com sede no Município de Canápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Agricultores

Familiares da Região da Avantiguara, com sede no Município de Canápolis.

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.055 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.055/2009, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência Social de Rosário da

Limeira, com sede no Município de Rosário da Limeira, foi aprovado em turno único,

na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.055/2009

Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência Social de

Rosário da Limeira, com sede no Município de Rosário da Limeira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Municipal de Assistência

Social de Rosário da Limeira, com sede no Município de Rosário da Limeira.

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente e relator - Ademir Lucas - Braulio Braz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.059 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.059/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Três Barras - ACTB-FM -, com sede

no Município de Fortuna de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.059/2009

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

com sede no Município de Fortuna de Minas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Três

Barras - ACTB-FM -, com sede no Município de Fortuna de Minas.

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/3/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Jacir Costa

Machado, ocorrido em 12/3/2010, em Januária. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Braulio Braz, notificando sua ausência das atividades desta Casa no

período de 27/3/2010 a 4/4/2010, em virtude de viagem ao exterior. (- Ciente.

Publique-se.)

Do Deputado Sebastião Costa, notificando o falecimento do Sr. Pedro Paulo Amaral

de Souza, ocorrido em 12/3/2010, em Carangola. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr. Euso José da Silva,

ocorrido em 12/3/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da jovem Rayane

Francis Marra de Oliveira, ocorrido em 14/3/2010, em Patos de Minas. (- Ciente.

Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do jovem Gustavo

Amâncio Caixeta, ocorrido em 14/3/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do jovem Edmar

Gonçalves Martins, ocorrido em 14/3/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do jovem Michell

Thornaike Gomes de Oliveira, ocorrido em 14/3/2010, em Patos de Minas. (- Ciente.

Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2010

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 4.367 a 4.383/2010 - Requerimentos nºs 5.653 a

5.675/2010 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política Agropecuária

e de Direitos Humanos e do Deputado Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Almir Paraca, Carlos Pimenta, Délio

Malheiros e Padre João - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento;

discurso do Deputado Almir Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir

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

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

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juninho Araújo - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio

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

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Júlio Ernesto de Grammont Machado de Araújo, Presidente da Câmara

Municipal de Ouro Preto, convidando a Presidência desta Casa para audiência

pública com a finalidade de discutir as obras que a Gasmig está realizando na região

de Ouro Preto, Mariana e Ouro Branco.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2), prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.045/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos; e agradecendo manifestação de aplauso, formulada por esta Casa em

atenção a requerimento da Comissão de Direitos Humanos, pela atuação dos

policiais que garantiram a segurança da Irmã Geralda Magela Fonseca em reunião

dessa Comissão.

Do Sr. Frederico Guinsburg Saldanha, Superintendente Regional em exercício do

Departamento de Polícia Federal, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 5.377/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Pely Cipriano, Subsecretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos

Humanos, informando a celebração de termo aditivo a convênio com a Secretaria de

Desenvolvimento Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
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Educação - FNDE -, informando a liberação de recursos financeiros para a

Unimontes. (- 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. Euvaldo M. Bittencourt Júnior, Coordenador-Geral de Convênios da

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, informando a

celebração de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social. (- À Comissão

de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Leonardo Carreiro Albuquerque, Chefe de Assessoria Administrativa do

Ministério dos Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.517/2009, do Deputado Weliton Prado.

Da Sra. Maria Gonçalves de Faria, solicitando que esta Casa assegure aos

aposentados civis do Estado o direito à isonomia salarial em relação aos servidores

em atividade. (- À Comissão de Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.367/2010

Declara de utilidade pública a Associação Caravelas Esporte Clube, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Caravelas Esporte Clube,

com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Cecília Ferramenta

Justificação: A Associação Caravelas Esporte Clube é uma entidade sem fins

lucrativos, com personalidade jurídica própria e prazo de duração indeterminado. A

instituição tem por finalidade proporcionar a difusão do civismo e da cultura física,
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principalmente o futebol, inclusive o feminino, e realizar reuniões e divertimentos de

caráter social e cultural. Diante do exposto, julgamos mais que procedente que se lhe

conceda o título de utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.368/2010

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Ipuiuna o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Ipuiuna

o imóvel constituído por uma área de 5.777,00m² (cinco mil, setecentos e setenta e

sete metros quadrados), situado no local denominado “Turvo”, registrado no Cartório

do Registro de Imóveis Comarca Santa Rita de Caldas, por força da matrícula 61,

Livro dois, ficha 1.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

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

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

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009).

A área a ser doada possui a seguinte descrição: gleba de terras, com área de

5.777,00m² (cinco mil e setecentos e setenta e sete metros quadrados), situada no

lugar denominado “Turvo”, no Município de Ipuiuna, distante da ponte do Rio Pardo,

em linha reta, 400,00m² (quatrocentos metros quadrados), dentro dos seguintes

limites e confrontações: com início na estaca n° 1,  deste segue numa extensão de

52,00m (cinquenta e dois metros) em divisas com José Inácio Bento e sucessores de

José Luiz de Oliveira até encontrar a estaca n° 2, faz canto, volta à esquerda em

divisas com José Vilela Franco, numa extensão de 111,00m (cento e onze metros)
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até encontrar a estaca n° 3, faz canto, volta à esq uerda, em divisas com o mesmo

José Vilela Franco, numa extensão de 52,00m (cinquenta e dois metros) até

encontrar a estaca n° 4, faz canto, volta à esquerd a, em divisas com o mesmo José

Vilela Franco, numa extensão de 111,00m (cento e onze metros) até encontrar a

estaca n° 1, onde teve começo.

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Esta proposição tem como escopo fazer reverter ao Município de

Ipuiuna o imóvel em análise, encontrando-se este espaço sem utilização voltada à

população. Assim sendo, desta forma, pretende a administração do Município

beneficiar a população.

A melhoria ao atendimento à comunidade está também ligada ao total atendimento

às normas, sendo necessária a referida doação, para que o Município continue com

suas atividades no referido local, atendendo de forma plena as diretrizes do Estado.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

para que o Poder Executivo seja autorizado a fazer reverter o imóvel ao referido

Município.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.369/2010

Acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da

República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado o seguinte art. 3º-A à Lei nº 18.185, de 4 de junho de

2009:

“Art. 3º-A - Ficam asseguradas aos portadores de deficiência física no mínimo 10%

das vagas destinadas à contratação por tempo determinado no Poder Executivo, em

suas autarquias e fundações.

Parágrafo único - É de responsabilidade do Poder Executivo, de suas autarquias e



____________________________________________________________________________
697

fundações definir, dentro dos parâmetros estabelecidos, o número de vagas a serem

destinadas aos portadores de deficiência física.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: Este projeto tem como escopo garantir aos portadores de deficiência

física um maior acesso ao mercado de trabalho.

Ocorre que o maior acesso dos portadores de necessidades especiais passa por

ações afirmativas do Estado, que tem a obrigação de garantir um equilíbrio isonômico

entre as diferentes pessoas. Insta salientar que a Constituição da República, em seu

art. 37, inciso VIII, já determina que em cargos e empregos públicos a lei deve

reservar um percentual de vagas aos portadores de deficiência física. Já a Lei

Federal nº 7.853/89, em seu art. 2º, inciso III, alínea “c”, dispõe que os órgãos e

entidades da administração direta e indireta devem dispensar tratamento prioritário e

adequado, no intuito de promover ações eficazes que propiciem a inserção, nos

setores público e privado, de pessoas portadoras de deficiência.

No entanto, em que pese a existência de previsão de reserva de vagas nos

concursos públicos, tal não ocorre nas contratações temporárias, o que do ponto de

vista constitucional não se justifica, razão pela qual se busca sanar essa falha

legislativa.

Sobre a competência desta Casa Legislativa, o art. 23, inciso II, da Constituição

Federal, orienta que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e

garantia das pessoas portadoras de deficiência, cabendo ressaltar que não se trata,

ainda, de competência privativa, prevista no art. 66 da Constituição do Estado.

Dito isso, fica clara a necessidade de regulamentação da matéria, razão pela qual

apresentamos o projeto em comento.

- 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 4.370/2010

Estabelece critérios para recepção de documentos no Estado, vedando a exigência
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de reconhecimento de firma ou autenticação de cópias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada, na recepção de documentos por órgãos e entidades das

administrações direta, autárquica e fundacional, a exigência de reconhecimento de

firma ou de autenticação de cópias.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica quando houver

determinação legal expressa em sentido contrário.

Art. 2º - As Secretarias de Estado, as autarquias e as fundações instituídas ou

mantidas pelo Estado:

I - manterão em local visível e acessível ao público a relação das hipóteses em que

há determinação legal expressa de reconhecimento de firma ou de autenticação de

documentos.

II - divulgarão o conteúdo desta lei em seus “sites” na internet.

Art. 3º - Verificada a qualquer tempo a ocorrência de fraude ou falsidade em prova

documental, serão considerados inexistentes os atos administrativos dela resultantes,

expedindo-se comunicação ao órgão local do Ministério Público.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição surge da urgente necessidade da implantação de

mecanismos de gestão modernos, que tenham por objetivo a desburocratização dos

serviços públicos no âmbito estadual, potencializando o princípio norteador da

eficiência administrativa.

A burocracia é tema discutido há décadas no País, sem que progressos tenham

sido alcançados com vistas à redução de procedimentos e formalidades na prestação

dos serviços públicos. Durante o governo militar chegou a ser criado o Ministério da

Desburocratização, conduzido, à época, por Hélio Beltrão, que deflagrou uma grande

campanha nacional pela desburocratização, sem resultados concretos para a

população.

A aprovação desta proposição com certeza melhoraria os processos no âmbito do

Estado, tornando-os mais simples ao cidadão que deles necessitam. Além de
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simplificar os processos e facilitar o acesso, possibilitará a economia aos cidadãos,

que por vezes devem autenticar um número grande de cópias e reconhecer firma

para procedimentos simples, encarecendo os processos.

Tendo em vista o mérito deste projeto de lei, espero pelo apoio dos nobres

parlamentares à aprovação dele.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 414/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.371/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Marianense de Socialização pelo Esporte -

Imse -, com sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Marianense de Socialização

pelo Esporte - Imse -, com sede no Município de Mariana.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Jayro Lessa

Justificação: O Instituto Marianense de Socialização pelo Esporte - Imse - é

sociedade civil sem fins lucrativos e de cunho assistencial que desenvolve ações

sociais destinadas às crianças carentes da comunidade, visando a contribuir para o

seu desenvolvimento e consequente melhoria de qualidade de vida.

Como disposto em seu estatuto social, o Imse atua na promoção da socialização

infantil, através da prática orientada do futebol, no fomento de programas e ações

voluntárias, além da realização de palestras e visitas culturais, prestando, assim,

serviços de relevante interesse público.

Em pleno e regular funcionamento desde 12/11/2005, a referida entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.372/2010

Dispõe sobre a recomposição de reserva legal no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O proprietário ou o titular responsável pela exploração de imóvel rural com

área recoberta por vegetação nativa em extensão inferior ao percentual mínimo

exigido pelo Código Florestal (Lei Federal nº 4.771, de 1965) para a reserva legal

poderão, sem prejuízo das demais alternativas para a compensação da reserva legal

definidas nas legislações federal e estadual, optar por recompor a vegetação no

próprio imóvel por meio do plantio de espécies arbóreas exóticas intercaladas com

espécies arbóreas nativas de ocorrência regional ou pela implantação de Sistemas

Agroflorestais - SAFs -, observados os dispositivos desta lei.

§ 1º - A área de reserva legal recomposta na forma prevista nesta lei deverá ser

averbada à margem da matrícula do imóvel, nos termos definidos nas legislações

federal e estadual pertinentes.

§ 2º - O proprietário ou o titular responsável pela exploração do imóvel que optarem

por recompor a reserva legal com o plantio de espécies arbóreas exóticas

intercaladas com espécies arbóreas nativas ou com Sistemas Agroflorestais - SAFs -

deverão fazê-lo no prazo máximo de oito anos.

§ 3º - O proprietário ou o titular responsável pela exploração do imóvel que optarem

por recompor a reserva legal deste, por meio de plantio de espécies arbóreas nativas

de ocorrência regional, intercaladas com espécies arbóreas exóticas, terão direito a

sua exploração.

§ 4º - Não poderá haver o replantio de espécies arbóreas exóticas na reserva legal,

findo o ciclo de produção do plantio inicial, exceto no caso de pequenas propriedades.

Art. 2º- Para efeito desta lei, entende-se por:

I - diversidade: a relação entre o número de espécies (riqueza) e a abundância de

cada espécie (número de indivíduos);

II - espécie zoocórica: espécie cuja dispersão é intermediada pela fauna;
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III - espécie exótica: espécie não originária do bioma de ocorrência de determinada

área geográfica, como a “Hevea brasiliensis”;

IV - espécie-problema ou espécie-competidora: espécie nativa ou exótica que forme

populações fora de seu sistema de ocorrência natural ou que exceda o tamanho

populacional desejável, interferindo negativamente no desenvolvimento da

recuperação florestal, tais como “Leucaena spp”, “Pinus spp”, “Brachiaria spp”, entre

outras;

V - pequena propriedade: aquela com área até 30ha (trinta hectares), explorada

mediante o trabalho pessoal do proprietário e de sua família, admitida a ajuda

eventual de terceiro, e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, de 80% (oitenta

por cento) da propriedade.

VI - Sistemas Agroflorestais - SAFs: sistemas de uso e ocupação do solo em que

plantas lenhosas perenes (árvores, arbustos, palmeiras) são manejadas em

associação com plantas herbáceas, culturas agrícolas ou forrageiras ou em

integração com animais, em uma mesma unidade de manejo, de acordo com um

arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações ecológicas

entre esses componentes.

Art. 3º - O plantio de espécies arbóreas exóticas intercaladas com espécies

arbóreas nativas ou de Sistemas Agroflorestais - SAFs - para a recuperação de

reservas legais fica condicionado à observação dos seguintes princípios e diretrizes:

I - densidade de plantio de espécies arbóreas: entre seiscentos e mil e setecentos

indivíduos por hectare;

II - percentual máximo de espécies arbóreas exóticas: metade das espécies;

III - número máximo de indivíduos de espécies arbóreas exóticas: metade dos

indivíduos ou a ocupação de metade da área;

IV - número mínimo de espécies arbóreas nativas: cinquenta espécies arbóreas de

ocorrência regional, sendo pelo menos dez zoocóricas, devendo estas representar

50% (cinquenta por cento) dos indivíduos;

V - manutenção de cobertura permanente do solo;

VI – permissão de manejo com uso restrito de insumos agroquímicos;

VII - não utilização de espécie-problema nem de espécie-competidora;
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VIII - controle de gramíneas que exerçam competição com as árvores e dificultem a

regeneração natural de espécies nativas, tais como “Urochloa spp”, “Panicum

maximum”, “Mellinis minutiflora”.

Art. 4º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta

de dotações próprias consignadas no Orçamento vigente, suplementadas, se

necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Inicialmente, convém considerar que esta proposição não fere reserva

de competência estabelecida na Carta Federal.

Isto posto, podemos passar para o mérito deste projeto de lei, que é buscar uma

alternativa viável econômica e ambientalmente correta para recompor a reserva legal

das propriedades rurais do Estado de Minas Gerais, de maneira que se cumpra a

exigência atual dos 20% da área como reserva legal, ao mesmo tempo buscando

uma melhora significativa do meio ambiente, com aumento do sequestro de gás

carbônico, melhorando as condições do ar atmosférico, combatendo a poluição,

mantendo a biodiversidade e ao mesmo tempo dando condições de retorno financeiro

ao produtor rural.

Esta proposição, quando aprovada e transformada em lei, vai conciliar múltiplos

interesses, como melhorar o meio ambiente e a biodiversidade e possibilitar a

regularização de todas as propriedades do Estado, permitindo ainda que os

produtores rurais possam a partir dessa regularização obter financiamentos que hoje

estão impedidos de conseguir e, ao mesmo tempo, obter retorno do valor investido

com a exploração das espécies exóticas implantadas na reserva legal.

É fundamental ainda notar que a legislação federal admite o uso de espécies

exóticas como pioneiras para recuperação da reserva legal, quando não há

vegetação suficiente, e este projeto de lei tem a função de definir critérios, estando

perfeitamente compatível com a lei federal.
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Para finalizar, quero fazer uma observação a um tipo de espécie arbórea exótica,

que pode ser usada para recompor a reserva legal que é a “Hevea brasiliensis”, a

popular seringueira produtora de látex. A “mata” formada com o plantio de

seringueiras pode servir de pioneira para a recuperação de reserva legal, e estudos

recentes já comprovaram que esse tipo de planta sequestra tanto carbono quanto

qualquer mata nativa; no entanto existe a opção de um grande número de outras

espécies arbóreas exóticas que podem ser usadas para recompor a reserva legal.

Dessa maneira, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio de nossos

nobres pares à aprovação desta importante proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Paulo

Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 6/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.373/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Gil Nogueira, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Gil Nogueira, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Sebastião Costa

Justificação: O Instituto Gil Nogueira é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com

sede no Município de Belo Horizonte e foro na Comarca da Capital. Em pleno e

regular funcionamento desde a sua fundação, em 8/8/2006, a entidade surgiu com o

projeto de incentivar a leitura e combater o analfabetismo funcional.

Devidamente registrada e cumprindo as suas finalidades estatutárias, busca a

entidade ampliar o seu campo de ação, razão pela qual necessita seja declarada de

utilidade pública estadual.

Entendemos não haver óbices à pretensão da referida entidade, notadamente

porque seus estatutos estão em perfeita regularidade, destacando-se o fato de que as

atividades de Diretores, Conselheiros e associados são inteiramente gratuitas,
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vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Diante do exposto, contamos com o parecer favorável 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 4.374/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Açougueiros de Capela Nova, com

sede no Município de Capela Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Capela Nova, com sede no Município de Capela Nova.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação dos Açougueiros de Capela Nova, fundada em

20/2/2006, com sede no Município de Capela Nova, é uma entidade sem fins

lucrativos que tem como escopo a colaboração mútua, bem como o estímulo e o

desenvolvimento sustentável da pecuária na região.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

Por isso, acreditamos que o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado. Contamos, então,

com o apoio dos nobres colegas para a aprovação do projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.375/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Conjunto

Habitacional Rubens do Pinho Ângelo - Assami -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos
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do Conjunto Habitacional Rubens do Pinho Ângelo - Assami -, com sede no Município

de Betim.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação Comunitária dos Amigos do Conjunto Habitacional

Rubens do Pinho Ângelo - Assami -, fundada em 22/4/90, com sede no Município de

Betim, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como escopo a implementação de

projetos nas áreas social, educacional e de saúde, entre outras, visando ao

desenvolvimento sustentável da comunidade.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

razão pela qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado. Contamos com o apoio dos

nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.376/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente El Hanã, com sede no

Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente El Hanã, com

sede no Município de Betim

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação Beneficente El Hanã, fundada em 2/1/2005, com sede

no Município de Betim, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como escopo a

implementação de projetos nas áreas social, da educação e da saúde, entre outras,

visando ao desenvolvimento sustentável da comunidade. Tem como missão contribuir

para a melhoria da qualidade de vida da população, pelo que acreditamos que o
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reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem

sendo realizado.

Assim sendo, 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 4.377/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Beneficência a Comunidade, com

sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

comunidade, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação de Beneficência a Comunidade, fundada em 9/8/87, com

sede no Município de Nova Lima, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como

escopo a implementação de projetos na área social, educação, saúde, entre outras,

visando ao desenvolvimento sustentável da comunidade. Tem como missão contribuir

para a melhoria da qualidade de vida da população, razão pela qual acreditamos que

o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública estadual fortalecerá o

trabalho que vem sendo realizado e contamos com o apoio dos nobres colegas para

a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.378/2010

Dá a denominação de Escola Estadual do Ensino Médio Professora Henriqueta

Lisboa à Escola Estadual do Ensino Médio Jardim Vitória, localizada no Município de

Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Escola Estadual do Ensino Médio Jardim Vitória, situada no Município de

Belo Horizonte, passa a denominar-se Escola Estadual do Ensino Médio Professora

Henriqueta Lisboa.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Mauri Torres

Justificação: A proposta para que seja denominado Escola Estadual do Ensino

Médio Professora Henriqueta Lisboa o estabelecimento de ensino situado no

Município de Belo Horizonte foi aprovada por seu colegiado em reunião realizada no

dia 18/2/2010. Foi sugerido o nome de Henriqueta Lisboa, educadora mineira, poetisa

e escritora, nascida no dia 15/7/1901, em Lambari. Grande nome da lírica modernista,

dedicou-se à poesia, aos ensaios e às traduções. Dedicou-se à poesia desde muito

jovem. Foi condecorada em 1929 com o Prêmio Olavo Bilac de Poesia da Academia

Brasileira de Letras. Influenciada por Mário de Andrade, aderiu, por volta de 1945, ao

modernismo. Sua produção inclui, além da poesia, inúmeras traduções, ensaios e

antologias. Foi a primeira mulher eleita para a Academia Mineira de Letras, em 1963.

Henriqueta manteve-se sempre atuante no diálogo com os escritores e intelectuais de

sua geração. Angariou leitores ilustres, entre eles: Mário de Andrade, Carlos

Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meireles e Gabriela Mistral.

Faleceu no dia 9/10/85. Seu centenário foi comemorado ao longo do ano de 2002, e

além de inúmeros eventos culturais em sua homenagem, várias reedições de sua

obra foram feitas com o objetivo de revelar a força de sua poesia para os jovens de

hoje.

À vista do exposto, contamos 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.379/2010

Dá a denominação de Escola Estadual Zilda Arns Neumann à Escola Estadual de
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Ensino Médio do Bairro Belmont, localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Belmont, situada no

Município de Belo Horizonte, passa a denominar-se Escola Estadual Zilda Arns

Neumann.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Mauri Torres

Justificação: A proposta para que seja denominado Escola Estadual Zilda Arns

Neumann o estabelecimento de ensino situado na Rua Lauro Rodrigues da Cunha,

no Bairro Belmont, no Município de Belo Horizonte, foi aprovada por seu Colegiado

em reunião realizada em 1º/3/2010.

Foi sugerido o nome da pediatra Zilda Arns Neumann, nascida no dia 25/8/34, em

Forquilhinha, no interior de Santa Catarina. Zilda aprofundou-se em saúde pública,

pediatria e sanitarismo, visando a salvar as crianças pobres da mortalidade infantil, da

desnutrição e da violência em seu contexto familiar e comunitário.

Foi pediatra do Hospital do Câncer César Pernetta, em Curitiba; Diretora de Saúde

Materno-Infantil da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná; coordenou, em 1980, a

campanha de vacinação Sabin; criou a Pastoral da Criança, juntamente com o

Presidente da CNBB; fundou e coordenou a Pastoral da Pessoa Idosa.

Para multiplicar o saber e a solidariedade, foram criados três instrumentos: visita

domiciliar às famílias, Dias do Peso (Dia da Celebração da Vida) e Reunião Mensal

para Avaliação e Reflexão.

Dona Zilda desenvolveu uma metodologia própria de multiplicação do conhecimento

e da solidariedade entre as famílias mais pobres, baseando-se no milagre bíblico de

multiplicação dos pães.

Recebeu prêmios nacionais e internacionais, tendo sido indicada, em 2006, junto

com outras 999 mulheres de todo o mundo, selecionadas pelo Projeto 1.000

Mulheres, da Associação Suíça, para o Prêmio Nobel da Paz.

No dia 12 de janeiro de 2010 faleceu em Porto Príncipe, em missão humanitária.

Após proferir uma palestra para 150 pessoas, houve um grande tremor, o teto
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desabou e ela foi atingida diretamente na cabeça.

À vista do exposto, contamos 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.380/2010

Dá a denominação de Escola Estadual Professor Neidson Rodrigues à Escola

Estadual de Ensino Médio Paulo VI, localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Médio Paulo VI, localizada no Município de

Belo Horizonte, passa a denominar-se Escola Estadual Professor Neidson Rodrigues.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Mauri Torres

Justificação: A proposta para que seja denominado Escola Estadual Professor

Neidson Rodrigues o estabelecimento de ensino situado na Rua Laranja da Terra, no

Bairro Conjunto Paulo VI, no Município de Belo Horizonte, foi aprovada por seu

Colegiado em reunião realizada em 25/2/2010.

Professor e doutor em educação, Neidson Rodrigues, mineiro de Ituiutaba, nascido

em 1942 e falecido em 2003, muito contribuiu para a educação em Minas Gerais.

Teve formação protestante e desde cedo foi incentivado a ser um leitor. Aos 16 anos,

foi para Uberaba, na expectativa de fazer o curso Científico e seguir Medicina, mas

não foi possível. Cinco anos mais tarde ingressou no curso de Filosofia na

Universidade de São Paulo. Em 1968 lecionou na Universidade Metodista de

Piracicaba. Em 1978 foi convidado e ingressou na UFMG, onde construiu uma sólida

carreira, chegando a ocupar o cargo de Diretor da FAE de 1994 a 1998. Também

chefiou o Departamento de Administração Escolar (1991/1992), coordenou a pós-

graduação em Educação (1993/1994) e presidiu a Associação Nacional de Pesquisa

e Pós-Graduação em Educação (1994/1996). Na década de 80, Neidson foi chamado

para ajudar a compor o plano de governo para redemocratização. Era doutor em
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Educação pela PUC-SP e pós-doutor pela Universidade de Londres. Foi

Superintendente da SEE-MG e coordenou o I Congresso Mineiro de Educação em

1983. Criou a “Revista Brasileira de Educação” e a “Presença Pedagógica”.

Além disso, Neidson foi um escritor talentoso, autor de vários artigos e livros. Foi

um grande pensador, pesquisador e profissional comprometido com o enfrentamento

dos problemas educacionais. Acima de tudo, teve um papel fundamental na

redemocratização da escola após o período militar, atuando efetivamente para a

abertura democrática em nosso país.

À vista do exposto, contamos 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.381/2010

Dá a denominação de Escola Estadual Professora Alaíde Lisboa de Oliveira à

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Bairro Taquaril, localizada no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Bairro Taquaril,

situada no Município de Belo Horizonte, passa a denominar-se Escola Estadual

Professora Alaíde Lisboa de Oliveira.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Mauri Torres

Justificação: A proposta para que seja denominado Escola Estadual Professora

Alaíde Lisboa de Oliveira, o estabelecimento de ensino situado na Rua Fósforo, 198,

no Bairro Taquaril, no Município de Belo Horizonte, foi aprovada por seu Colegiado

em reunião realizada em 26/2/2010.

Foi sugerido o nome da escritora Alaíde Lisboa de Oliveira, mineira de Lambari,

autora de clássicos livros infantis, que receberam premiações e reconhecimento de

várias gerações de leitores.
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Alaíde Lisboa nasceu em 22/4/1904 e faleceu em 4/11/2006, aos 102 anos. Foi

educadora, escritora, ex-Vereadora (a primeira Vereadora de Belo Horizonte) e

professora emérita da UFMG.

Tanto na infância em Lambari quanto na adolescência em Campanha revelava

grande gosto pelo estudo. Intelectual e escritora irrequieta, jamais cogitou a hipótese

de entregar sua vida aos afazeres domésticos.

Como escritora publicou cerca de 30 livros, entre ensaios da área de educação,

didáticos e literários. É autora dos clássicos “A Bonequinha Preta” e o “Bonequinho

Doce”, encantando leitores de todo o País, com mais de 1 milhão de exemplares

vendidos.

Após anos de estudo, lecionou na UFMG. Foi diretora do Colégio de Aplicação da

Universidade e Vice-Diretora da FAE. Atuou como professora da pós-graduação na

FAE e na Faculdade de Medicina.

Dona Alaíde era ao mesmo tempo maternal e mestra, uma mulher muito forte,

aberta às mudanças do mundo.

À vista 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.382/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Mutirão Nova Esperança, com

sede no Município de Santa Cruz de Salinas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário Mutirão Nova

Esperança, com sede no Município de Santa Cruz de Salinas.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O Conselho Comunitário Mutirão Nova Esperança é uma sociedade

civil sem fins lucrativos e com prazo indeterminado, com sede e foro na cidade de
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Santa Cruz de Salinas.

Entre os objetivos da entidade estão o apoio e a assistência a crianças,

adolescentes, jovens e adultos carentes e em situação de risco e às pessoas da

terceira idade. A Associação realiza ações comprometidas com a promoção da

saúde, educação, alimentação, capacitação e habitação.

Também promove junto à comunidade atividades recreativas e de incentivo ao

trabalho rural em grupo e comunitário, visando à promoção e integração ao mercado

de trabalho. Além disso, presta serviço gratuito, permanente e sem qualquer

discriminação de clientela nos projetos, programas, benefícios e serviços de

assistência social, priorizando as ações voltadas para a assistência 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 4.383/2010

Declara de utilidade pública a Associação Wesleyana de Ação Social - Awas -, com

sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Wesleyana de Ação

Social - Awas -, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

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

Sala das Reuniões, 17 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação Wesleyana de Ação Social - Awas - é uma sociedade

civil sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado, com sede e foro no

Município de Visconde do Rio Branco.

Entre os objetivos da entidade estão o apoio e assistência a crianças, adolescentes,

jovens e adultos carentes e em situação de risco e às pessoas da terceira idade. A

Associação realiza ações de promoção da saúde, educação, cultura, defesa e

conservação do patrimônio histórico e artístico, alimentação e capacitação



____________________________________________________________________________
713

profissional. Ademais, promove junto à comunidade atividades que visam à promoção

do desenvolvimento econômico e social e ao combate à pobreza.

Insta salientar, por fim, que a entidade presta serviço gratuito e permanente, sem

nenhuma discriminação das pessoas a serem atendidas nos projetos, programas e

serviços de assistência social, sendo priorizadas as ações voltadas para a assistência

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.

REQUERIMENTOS

Nº 5.653/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Beneficente Nhá Chica pelo lançamento do

selo comemorativo de 200 anos de batismo de Nhá Chica. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.654/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Bernardo de Vasconcellos pelo exímio trabalho em

prol do desenvolvimento da silvicultura em todo o Estado durante sua gestão como

Presidente da Associação Mineira de Silvicultura. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 5.655/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Coronel José Bento, de Alfenas, pelo

seu centenário. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.656/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Lavras pelos 145 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.657/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Rocksane de Carvalho Norton pela posse como Vice-

Reitora da UFMG.

Nº 5.658/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Clélio Campolina Diniz pela posse como Reitor da
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UFMG.

Nº 5.659/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Edmêr Silvestre Pereira Júnior pela posse como Vice-Reitor

da Universidade Federal de Alfenas.

Nº 5.660/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Paulo Márcio de Faria e Silva pela posse como Reitor da

Universidade Federal de Alfenas. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 5.661/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que apresente proposta de

reajuste salarial aos servidores da área da saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.662/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que apresente proposta de

reajuste salarial aos policiais civis e militares e bombeiros militares. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.663/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral da Aneel pedido de providências diante da queda de energia elétrica em

Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves no dia 15 de março, bem como da

mensagem divulgada pela Cemig, por meio do serviço de atendimento telefônico, que

atribuiu a demora no atendimento à greve dos rodoviários em Belo Horizonte e

região. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 5.664/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Cemig pedido de informações sobre a mensagem divulgada pela

empresa por meio do serviço de atendimento telefônico no dia 15 de março, que

atribuiu à greve dos rodoviários em Belo Horizonte e região a demora no atendimento

aos consumidores que estavam sem os serviços de energia. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.665/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para impedir o encerramento das

atividades dos sete centros de operações da Cemig no interior do Estado, inclusive

em Uberlândia. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.666/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à
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bancada mineira na Câmara dos Deputados e aos Senadores mineiros pedido de

providências para a apresentação de emendas e empenho junto ao governo federal

com vistas a viabilizar a implantação de um câmpus da Universidade Federal de

Lavras em convênio com o Município de Caxambu. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.667/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para a elaboração de estudos que

viabilizem a implantação de um conservatório de música no Município de Caxambu. (-

À Comissão de Cultura.)

Nº 5.668/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para elaboração, em convênio com

o DNIT, de estudos de melhorias na BR-354, que liga Caxambu à Via Dutra. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 5.669/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Codemig pedido de providências com vistas à doação ao

Município de Caxambu de um terreno destinado à construção da sede da Promotoria

Pública no Município. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.670/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de providências para que os

Prefeitos Municipais da região do Alto do Rio Pardo participem da discussão sobre o

protocolo de intenções do projeto de exploração minerária dessa região. (- À

Comissão de Minas e Energia.)

Nº 5.671/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a criação de unidade do Corpo de

Bombeiros no Município de Caxambu. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.672/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para a implantação de mais

uma vara judicial nas Comarcas de Caxambu e de São Lourenço. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.673/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Caxambu pedido de providências para a implantação de lixeiras

de coleta seletiva no Município. (- À Comissão de Meio Ambiente.)
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Nº 5.674/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a implantação de

banda larga Wimax gratuita em toda a área do Município de Caxambu.

Nº 5.675/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Educação pedido de providências para viabilizar o funcionamento da

extensão do câmpus da Universidade Federal de Lavras no Município de Caxambu

em 2011. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária e de Direitos Humanos e do Deputado Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Caríssimo Presidente Deputado José Henrique,

componentes da Mesa, pessoas presentes, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, TV

Assembleia, amigos e amigas que nos acompanham na tarde desta quarta-feira, boa

tarde. Gostaria de iniciar o meu pronunciamento saudando, em primeiro lugar, a

minha querida terra, Ouro Fino, que completou ontem 261 anos de fundação. Quero

registrar a minha enorme satisfação de ter nascido nessa cidade, onde tenho a minha

família, onde criei laços familiares e grandes amigos. Faço questão de parabenizar

meu querido povo de Ouro Fino na pessoa do Prefeito Cacau, o Luiz Carlos Maciel, e

o faço também por intermédio dos Vereadores e Vereadoras, na pessoa do Sérgio

Favilla, Presidente da Câmara. Abraço toda a comunidade, os meus queridos

conterrâneos de Ouro Fino, minha terra, terra de minha família e de meus filhos, que

passou o seu aniversário ontem com grandes comemorações e participação ativa no

dia da cidade. Ontem não pude ocupar a tribuna para saudar a minha terra por estar

acompanhando o Governador Aécio Neves e o Vice-Governador Anastasia em Pouso

Alegre. Para o Sul de Minas, ontem foi, sem dúvida, um dia histórico, com

participação de toda a comunidade, de todos os Prefeitos, Vice-Prefeitos e

Vereadores. Enfim, toda a região sul-mineira recepcionou o nosso grande

Governador Aécio Neves, que tanto fez e tem feito pelo Sul de Minas, para a sua

despedida final na região e, particularmente, em Pouso Alegre.
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Foi uma sessão importantíssima, Sr. Presidente. Sob comando do Vereador

Frederico Coutinho, tivemos na Câmara Municipal, cujo Plenário leva o nome do

nosso saudoso Conselheiro Deputado Simão Pedro Toledo, um momento importante,

em que o Governador e o Vice-Governador prestaram contas da administração deles.

Particularmente, iniciou seu discurso agradecendo a Prefeitos e Prefeitas do Sul de

Minas sua enorme parceria com o Governador Aécio Neves e o Prof. Anastasia. Foi

um momento histórico, muito importante para toda a região. Na oportunidade, o

Governador, a pedido da Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre, por

intermédio do Presidente Sílvio dos Reis, autorizou a construção de um centro de

convenções para todos os empresários, comerciantes, enfim, para toda a população

da cidade. Quero parabenizar o Presidente Sílvio dos Reis e toda a diretoria da

Associação por sua competência, por continuar trabalhando e por conseguir do

próprio Governador esse centro de convenções, que é sonho de todos os que fazem

parte de nossa Acipa e de toda a comunidade pouso-alegrense. A Acipa recebeu de

S. Exa., no encerramento de seu governo, esse grande presente para a cidade e a

região.

Gostaria de destacar também que, na tarde de ontem, o Governador determinou a

assinatura de vários projetos para as entidades sociais que estão fazendo parte da

Energia do Bem, um convênio entre Servas e Cemig. Esse programa beneficia

inúmeras entidades, entre as quais destaco a Apae e tantas outras que lá estiveram

presentes, participando do evento de assinatura do contrato, que acarretará a

concessão de inúmeros benefícios por parte do governo.

Outra reivindicação dos Vereadores, ratificada pelos parlamentares, seria a

conservação da perimetral que deixa a BR a caminho da 290, passando pelo Centro

da cidade. Ontem mesmo o Governador se dispôs, por meio de sua Secretaria, a

entregar essa obra à Prefeitura e a manter essa rodovia em condições de boa

trafegabilidade. O Prefeito estava ausente, mas, devidamente representado pelo

Vice-Prefeito Tony Mariosa, já concordou com esse entendimento do governo. As

obras de recuperação desse eixo importante, após licitadas, serão iniciadas. O

mesmo acontecerá com a construção da Avenida Dique, outro assunto que o

Governador fez muita questão de ressaltar. Ela ligará todo o contorno da cidade de
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Pouso Alegre.

Quero registrar a nossa enorme satisfação quando, a pedido dos professores, da

Vereadora e dos Vereadores, o Governador atendeu ao pedido de liberação para a

construção de uma quadra poliesportiva na Escola Presidente Bernardes. Fico muito

feliz, pois, nesse momento em que esteve visitando nossa região, como sempre fez,

em tom de despedida e prestação de contas, com uma sintonia extraordinária com os

Prefeitos do Sul de Minas, o Governador também liberou muitos investimentos para a

região.

Sr. Presidente, depois de amanhã estaremos em Itajubá. O Governador estará

presente para reforçar importantes ações, considerando-se o compromisso que tem

com a Helibrás, por meio da parceria com a Eurocopter. Na oportunidade, estará

presente o Ministro Nélson Jobim. Serão anunciados novos investimentos para a

empresa, que hoje é, sem dúvida, um polo aeronáutico muito representativo no Brasil

e no mundo.

Há pouco tempo, tínhamos preocupações quanto à permanência da Helibrás no

chão mineiro. Rumores anunciavam que poderia haver até a transferência desse

grande empreendimento para São José dos Campos. Lá estivemos há três anos, por

intermédio da Comissão de Indústria e Comércio, debatendo essa questão. Fomos

recebidos pelo Vice-Presidente, Dr. Luiz Eduardo Mauad, homem operoso, dedicado,

incansável, que luta e labuta a favor dos interesses da Helibrás. Pudemos conhecer

muito bem as diretrizes que norteavam os rumores para que essa empresa se

mudasse de Itajubá.

Há pouco tempo, lá estivemos também com o nosso Governador Aécio Neves, com

o Presidente Lula e com o Ministro Jobim, anunciando novos investimentos para a

confecção de helicópteros e, consequentemente, para a aquisição de grande

maquinaria destinada à fabricação das aeronaves tão necessárias não somente ao

Exército e ao governo, mas a Minas, ao Brasil e ao mundo. Temos orgulho de a

Helibrás estar operando da forma como está na cidade de Itajubá, por sua

significativa competência administrativa. Esse eixo aeronáutico da cidade com

certeza será, como já é, o primeiro polo aeronáutico de Minas Gerais por tudo o que

tem feito na produção de aeronaves.
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Aproveito o ensejo para também parabenizar Itajubá, que fará aniversário no dia 19

de março. Acompanharemos o Governador, toda a sua comitiva e os Secretários. O

próprio Governador anunciará novas obras para o Município. Estamos aguardando o

anúncio oficial que deverá ocorrer em relação à construção do aeroporto para a

cidade, o que, sem dúvida alguma, representará um grande marco no

desenvolvimento não somente para os empresários, mas para toda a população

desse polo extraordinário tão reconhecido como é.

Há poucos dias, tivemos o prazer de acompanhar também o Prof. Anastasia,

quando, na qualidade de paraninfo da Unifei, participou efetivamente das festividades

de formatura dos engenheiros graduados nessa extraordinária escola, que representa

os anseios da área e dignifica a engenharia de Minas e do Brasil.

Destaco, assim, a satisfação da região com o governo Aécio Neves, coadjuvado

pela inteligência do Prof. Anastasia, que trouxe tantos benefícios para o Sul de Minas.

Posso destacar, Sr. Presidente, que ontem estiveram presentes mais de 35 Prefeitos

na cidade de Pouso Alegre, os quais ouviram do Governador o relato dos projetos

executados durante o seu governo. Ficaríamos aqui durante toda a tarde se fôssemos

enumerar todos, como o Proacesso, o Luz de Minas, o Luz para Todos, o

desenvolvimento para a área da saúde, do saneamento básico, projetos envolvendo a

Cohab, a construção, aliás, de unidades habitacionais em grande escala. O Sul de

Minas, pela gestão operosa do nosso Governador e do nosso Vice-Governador, foi

muito beneficiado, não há dúvida. Ouvimos ontem, como estamos ouvindo

constantemente, a manifestação dos Prefeitos do quanto a nossa cidade, a nossa

região melhorou nesse período de sete anos e meio do governo Aécio Neves.

Quero, assim, em nome do Sul de Minas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, destacar

a imensa satisfação e alegria neste momento que estamos falando da ida do

Governador a Itajubá, um momento importante no instante em que está deixando o

seu governo. Não poderíamos deixar de destacar também a transparência, que é,

sem dúvida alguma, a marca do nosso Governador. Ontem mesmo ele manifestou

que só pode anunciar uma obra quando tiver recurso, ou seja, quando tiver dinheiro

no caixa. Todas as obras anunciadas pelo Governador - particularmente para o

Proacesso, tão sonhado por todos - foram rigorosamente cumpridas e sanadas,
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mesmo as obras ainda não concluídas estão em ritmo acelerado. Por exemplo, a

estrada que liga Camanducaia a Monte Verde com certeza será inaugurada a partir

de maio, bem como outros trechos, que compreendem Conceição das Pedras a

Pedralva, Marmelópolis a Delfim Moreira, Albertina a Jacutinga, Munhoz a Toledo -

aliás, a Fernão Dias já foi inaugurada. Buscaremos recursos também para Bueno

Brandão. Enfim, são projetos importantes que temos executado. Com certeza, muito

em breve concluiremos também outros projetos, como a tão sonhada estrada de

Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal, que praticamente faz divisa com São Paulo.

Sr. Presidente, fico muito contente em poder recepcionar, em nome de toda a

região, os nossos governantes, os legítimos governantes. Tenho certeza de que o

governo será passado às mãos limpas de um grande gestor, um grande

administrador e conhecedor de todos os anseios da população, o nosso Prof.

Anastasia. Ele deverá assumir o governo a partir de 5 de abril. Estamos torcendo

muito por isso. Com certeza ele dará continuação ao trabalho, principalmente pelo

seu espírito, pelo seu companheirismo e pelo conhecimento que tem de todos os

Municípios, por trabalhar pela nossa região sul-mineira e para nossos Municípios.

São essas as nossas considerações. Em nome do Sul de Minas, agradeço ao

governo de Aécio Neves e ao Prof. Anastasia.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, as

Sras. Deputadas, o público presente, a imprensa e todos os que nos acompanham

pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, gostaríamos de iniciar a nossa fala desta tarde trazendo a questão

do programa Luz para Todos. Temos acompanhado de perto esse programa em

função da importância que ele tem para o desenvolvimento do nosso Estado, de

maneira particular para interiorizar o desenvolvimento. Talvez o cidadão comum que

sempre teve acesso à energia elétrica não se dê conta do benefício que é acionar um

interruptor ou ligar qualquer eletrodoméstico. Trata-se de uma conquista da

civilização que ainda não está disponível para uma parcela significativa da população

brasileira. Daí o mérito maior desse programa do governo Lula, o Luz para Todos,
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que é uma proposta efetiva de universalizar o acesso à energia elétrica para todos os

brasileiros. De maneira especial, para os que moram no campo.

Um dado objetivo para demonstrar a importância desse programa, entre outros, é

exatamente a reversão do êxodo rural. As estatísticas estão apontando para algo

inusitado no Brasil, principalmente em relação às últimas décadas, em que o êxodo

rural só vinha acelerando. Esse quadro já começa a reverter. Há famílias voltando

para o campo, principalmente em razão da disponibilidade do acesso à energia

elétrica. É de se lamentar que, ao longo do tempo, aqui em Minas Gerais, tenhamos

tido tanto problema, tanta dificuldade, especialmente na área coberta por meio da

concessão pública para a Cemig, que é a quase totalidade do Estado.

Dos 853 Municípios do nosso Estado, 774 têm concessão da Cemig. Então, o que

acontece de bom e de mau com a Cemig afeta quase todo o Estado de Minas Gerais.

Existe uma constatação já conhecida de todos, principalmente daqueles que ainda

estão aguardando ser atendidos pelo Luz para Todos, de que o programa ficou

interrompido. Houve uma descontinuidade do programa por praticamente dois anos,

sem muita explicação, porque sabemos que recursos federais sempre estiveram

disponíveis, isto é, nunca faltaram, mas o discurso oficial tanto do governo do Estado

quanto da Cemig informava que o problema não era financeiro.

Portanto, a informação que trazemos - ontem tivemos uma audiência na Cemig

acompanhando uma comitiva de assentados da reforma agrária que estão há anos

esperando para ser atendidos, uma comitiva dos Municípios de Arinos, Uruana e

Buritis, que também é representativa do conjunto dos Municípios da região Noroeste,

do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, porque a realidade é a

mesma - é que as regiões mais empobrecidas do Estado continuam ficando para trás,

e o atendimento se retarda. Infelizmente, o programa se encerrará em dezembro de

2010 sem atender ao conjunto dos que estão cadastrados, esperando ser atendidos

pelo programa.

A informação que trazemos tem o objetivo de esclarecer, orientar e informar as

pessoas que estão no interior do Estado esperando pelo programa, porque nós

sempre cobramos da Cemig que o fundamental, numa política pública importante

como essa e em qualquer política pública, é que os gestores públicos, no mínimo,
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informem o cidadão, e mais ainda que uma empresa concessionária de um serviço

público importante como o de fornecimento de energia elétrica também informe não

só o cidadão, mas o seu cliente. É importante informar o cliente. Às vezes, fica difícil

defender a presença do Estado em alguns setores da economia porque, a partir do

momento em que existe o privilégio de se trabalhar praticamente sozinho em

determinada área, em determinado espaço, como é o caso da Cemig, parece que ela

não tem que dar explicação e satisfação à clientela.

Portanto, gostaria de informar os números exatos. O total de cadastramentos que

foram validados pela Emater por meio das visitas técnicas solicitadas pela Cemig,

desde o ano passado, para a retomada do programa, dão conta de 118 mil

cadastrados ainda não atendidos. Está previsto no cronograma da Cemig atender, até

o final do ano, 95 mil cadastrados. Esses são os dados oficiais da Cemig. Portanto,

23 mil ficarão sem atendimento. Outro dado importante é que o limite do atendimento,

no que diz respeito às distâncias, é de 1.600m. Dessa forma, os cadastrados que se

situam acima dessa distância de 1.600m da rede principal não precisam, a princípio,

contar com o atendimento neste ano. Essas informações que sempre cobramos da

Cemig são fundamentais para dar tranquilidade e aquietar os que estão esperando

ansiosamente por atendimento e não têm informação nenhuma.

Esperamos que esses dados, apesar de não serem plenos, se realizem, por se

tratar de uma conquista muito grande, um número bastante razoável de atendimento.

Já estamos trabalhando. Ontem fomos à reunião da Cemig acompanhados pelo

Deputado Weliton Prado, com quem já estamos trabalhando. Levaremos essa

reivindicação também à Bancada PT-PMDB-PCdoB, a fim de fazermos uma força-

tarefa e para acionar o governo federal, o Ministério de Minas e Energia e a Aneel, a

fim de que seja providenciada a prorrogação do programa Luz para Todos. Apesar da

propaganda oficial do governo do Estado, que está na televisão todos os dias dizendo

que atenderá todo mundo em 2010, os dados oficiais mostram o contrário. É preciso

buscarmos a prorrogação do programa, cujo encerramento está previsto para

dezembro deste ano, a fim de que haja continuação do atendimento até sua plena

universalização, no próximo ano ou em 2012, se necessário. É fundamental

conseguirmos a prorrogação do programa Luz para Todos, essencial para a
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interiorização do desenvolvimento. Políticas públicas dessa magnitude não podem ser

tratadas como foram ao longo do tempo, em Minas Gerais. Por essa razão, houve

uma interrupção durante dois anos. Continuaremos acompanhando até o final do ano,

para garantir o cumprimento dessas questões. Como disse, apesar de os números

não serem totais, plenos, são bastante significativos. Acreditamos que está bem

próximo da meta, que é a universalização.

Concedo aparte ao Deputado Wanderlei Ávila. Desculpe-me, Deputado Vanderlei

Miranda. Concedo-lhe aparte.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Até gostaria de estar no Tribunal de

Contas, junto com o meu amigo Wanderley Ávila, Presidente daquela Corte, por

quem tenho muito apreço e afinidade, especialmente no tocante a questões como

pescaria, entre outras. Todavia ainda estou aqui cumprindo meu mandato, ao lado de

pessoas brilhantes como V. Exa., que traz à tribuna um assunto de suma importância,

demonstrando que não foge do compromisso de, nesta Casa, fazer a defesa

incansável da população, principalmente daquelas pessoas que se encontram hoje

nas camadas mais carentes da nossa sociedade. Parabenizo-o pela abordagem do

tema.

Aproveitando o aparte, colega Deputado Almir Paraca, lembro que amanhã, às 9

horas, teremos um importante evento nesta Casa, na Comissão de Direitos Humanos.

Convido o colega para, se houver disponibilidade, participar conosco desse evento.

Estendo o convite aos demais colegas Deputados e Deputadas e especialmente aos

Agentes Penitenciários, que até agora não tiveram do governo - de forma falada ou

escrita - o cumprimento do acordo. É preciso que eles tenham uma resposta mais

consistente e convincente. Para tanto, entendemos que o meio mais eficaz seria a

realização de uma audiência pública para discutirmos a questão dos Agentes

Penitenciários, que ainda não foram reintegrados. Então amanhã, às 9 horas, na

Comissão de Direitos Humanos, haverá a realização dessa importante audiência.

Esperamos contar com a presença dos Agentes Penitenciários, de forma ordeira,

como tem sido o movimento deles, e com a presença de V. Exa., que é um dos

importantes defensores das causas dos trabalhadores nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca* - Parabenizamos o Deputado Vanderlei Miranda pela
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iniciativa de trazer esse tema importante ao Plenário. Deputado, estarei presente para

ajudar nesse encaminhamento, porque temos também acompanhado essa questão e

entendemos que é imprescindível resolvermos esse problema. Esperamos que se

cumpra o compromisso assumido, a fim de acabar com a greve e resolver esse

problema de um segmento do funcionalismo público.

Sr. Presidente, gostaríamos de trazer aqui um tema. Venho sempre trabalhando

com esse conceito e com a metodologia do desenvolvimento sustentável, local ou

regional, no âmbito das bacias hidrográficas, principalmente na Bacia do Rio Urucuia

e na Bacia do Rio Paracatu, que acompanhamos mais de perto, auxiliando o

processo. Depois de praticamente três anos, estamos ensaiando, construindo,

negociando, viabilizando suporte para a construção do Plano de Desenvolvimento

Sustentável de Paracatu, minha querida cidade. Finalmente, temos a grata satisfação

de trazer a público, e aproveito para convidar, até mesmo convocar, todas as

lideranças de todos os segmentos - área econômica, social, educacional, religiosa, ou

seja, entidades sociais do Município de Paracatu - para a abertura e o lançamento

oficial da construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu, na Casa

da Cultura, nesse Município, na próxima quinta-feira, amanhã, às 20 horas.

Estaremos lá para participar da construção que ajudamos a fazer e que apenas está

começando. É bom dizer, para finalizar, Sr. Presidente, que a cidade nunca teve um

plano desse porte. Ela vem crescendo muito, desenvolvendo-se a olhos vistos.

Entendemos que é fundamental para essa cidade ter horizonte que oriente seu

desenvolvimento, ter visão de futuro que seja compartilhada pelo conjunto da

sociedade. Só quem ajuda a construir processos como esses tem o compromisso de

fiscalizar, acompanhar, ajudar a implementar. Portanto, reforço o convite para,

amanhã, quinta-feira, às 20 horas, na Casa da Cultura em Paracatu, o lançamento

oficial do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu, iniciativa da Agência

de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu - Adesp -, que tem como braço, como

outro projeto associado à Cáritas Diocesana. Recursos foram repassados pelo nosso

mandato para fortalecer a participação do terceiro setor da sociedade civil

organizada, a fim de dar, efetivamente, rosto popular a esse plano. Esperamos que

ele oriente o desenvolvimento e um futuro pleno, saudável, cidadão para o povo de
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Paracatu. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Deputado José Henrique, na pessoa de V. Exa.,

cumprimento os Deputados presentes; os visitantes, que honram a Assembleia com

sua presença; a imprensa e, de maneira muito especial, o povo de Minas Gerais. Sr.

Presidente, quero abordar dois assuntos nesta tarde, mas antes cumprimento o

Prefeito de Jequitinhonha, companheiro e amigo Roberto Botelho, eleito para presidir

a União dos Municípios do Vale do Jequitinhonha - Umvale. Ela foi criada para

possibilitar a classificação do Vale do Jequitinhonha, que, na verdade, tem três

associações: do Baixo, do Médio e do Alto Jequitinhonha. A Umvale trabalhará em

sincronia com essas três associações, representando os 60 Prefeitos que estiveram

presentes aqui, ontem, em Belo Horizonte, no auditório do Crea, onde ocorreu a

eleição e a posse de Roberto Botelho. É muito importante, porque estamos

visualizando o início de tomada de posição bastante séria, bastante objetiva dos

Prefeitos que administram seus Municípios e que moram em uma das regiões mais

importantes de Minas Gerais: a região do Jequitinhonha, que é carente de recursos e

principalmente de projetos para que possa desenvolver-se e mostrar toda a sua

potencialidade. Ontem, na posse do Roberto, o tema principal, além da defesa

sistemática do Jequitinhonha, era o início de movimento vigoroso em prol do término

da construção da BR-367, projetada por Juscelino Kubitschek, que, no princípio,

ligava Diamantina até o litoral brasileiro, passando pelo Sul da Bahia. Alguns trechos

da estrada estão pavimentados e precisam ser recuperados depois de tantos anos,

mas outros não têm pavimento. É importante que o Roberto Botelho conte com o

apoio incondicional do nosso Governador Aécio Neves e do Vice-Governador Antônio

Augusto Anastasia, que será o Governador do Estado, além de vários parlamentares.

Ficam os nossos cumprimentos ao Roberto e a toda a diretoria, que estão vindo para

somar e fazer trabalho importante em favor do Vale do Jequitinhonha.

Sr. Presidente, gostaria ainda de tratar de dois assuntos. O primeiro deles se refere

a obra que está paralisada no Norte de Minas: o término da pavimentação da BR-135,

ligando Itacarambi, Missões e Manga; e a pavimentação do trecho maior, que liga
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Manga a Montalvânia. Visitei Juvenília neste fim de semana, acompanhado do

Deputado Federal Bilac Pinto. Tivemos reunião fenomenal, que contou com a

presença de Vereadores e lideranças, e constatamos o verdadeiro caos em que se

encontra essa BR. Para ir de Manga a Montalvânia, percorremos cerca de 70km e

gastamos 5 horas, caríssimo Deputado Doutor Ronaldo. A estrada é um caos e me

faz lembrar da imagem da Transamazônica, com caminhões atolados, carros

atravessados. Isso tem isolado praticamente toda a população de Miravânia,

Montalvânia e Juvenília, últimas fronteiras mineiras em direção à Bahia. A divisa

passa por dentro de Juvenília. Todo o movimento econômico dos produtores locais é

direcionado à cidade baiana de Carinhanha. Na verdade, estão perdendo a

identidade com Minas Gerais, porque tudo é na Bahia. É importante recuperar esta

noção de fronteira, devolvendo aos moradores o sentimento de mineiridade, de amor

e de participação no nosso Estado. O grande empecilho é a BR-135, único trecho

mineiro até o Nordeste brasileiro que não tem asfalto. Ao chegarmos à fronteira de

Minas com a Bahia, vemos que as estradas estão pavimentadas e recuperadas,

principalmente a BR-135 e a BR-030, que, em Minas, se encontra em situação de

calamidade. Para recuperar a BR-135, do Trevão a Montes Claros, levamos 10 anos.

Foram 10 anos de pronunciamento nesta tribuna; 10 anos de audiências públicas em

Brasília, idas e vindas ao DNIT, ao Ministério dos Transportes, com a presença de

lideranças políticas e econômicas de todo o Norte de Minas, principalmente de

Montes Claros; e 10 anos de luta para conseguirmos essa recuperação que está em

curso. De Montes Claros até Januária e de Januária até Itacarambi, vai-se bem; no

entanto, de Itacarambi para lá, é preciso ter bom veículo, para não ficar no meio do

caminho, e muita fé em Deus, para não morrer, porque a situação é de calamidade.

Estamos propondo audiência pública em Montalvânia com a presença de todos os

Prefeitos - Itacarambi, São João das Missões, Manga, Matias Cardoso, Miravânia,

Montalvânia, Juvenília - e dos Vereadores, para que saibamos do Dr. Sebastião

Donizete, Diretor-Geral do DNIT, e do Sr. José Élcio, nosso queridíssimo amigo do

DER, a situação em que se encontra essa estrada. Há desinformação muito grande.

Todos os dias anunciam aqueles anúncios políticos como, por exemplo: “Já

resolvemos o problema do meio ambiente, e as máquinas rasgarão a BR-135 a partir
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da semana que vem”. Então a população não está acreditando, pois qualquer

informação não é mais relevante. Isso está acarretando prejuízo enorme e

incalculável. Compra-se saco de cimento em Montes Claros por R$17,00. Esse

mesmo cimento, para levar para Juvenília e Montalvânia, é de aproximadamente

R$26,00. Falamos sobre a diferença de R$9,00 num saco de cimento de Montes

Claros até Juvenília e Montalvânia. Isso sem falar do transporte de passageiros, da

fruticultura e das ambulâncias. Na verdade, é caso de calamidade. Fiquei sabendo,

em Juvenília, da senhora que precisava ir a Montalvânia para ganhar uma filha, mas

acabou ganhando-a no meio do caminho, no mato, correndo risco de morte. Ainda

bem que havia pessoas treinadas na ambulância para fazer seu parto. Então o

pessoal de Montalvânia e Juvenília está excluído, principalmente o de Manga, onde

as pessoas estão desacreditadas, mas esperançosas de que façamos algo. Quando

procuramos o governo federal, este diz: “A obra está no PAC e há recurso. O

problema é o meio ambiente, o projeto. É preciso readequá-lo e fazer suas correções.

A obra começa no mês que vem”. Na verdade, não há informação alguma de

credibilidade de continuação da BR-135 em Itacarambi, São João das Missões,

Manga e Montalvânia.

Portanto fica aí nossa solicitação da audiência, que foi apresentada e aprovada na

comissão. Quero ver se a realizamos em abril, logo após a Semana Santa.

Convidamos também o Dr. José Élcio, porque, de Montalvânia a Juvenília, está em

curso o Proacesso. Na verdade, são 30km. É obra que se arrasta há alguns meses.

Parece que a firma contratada não está dando conta do recado, e está moroso o

trabalho do Proacesso de Montalvânia a Juvenília. No entanto temos pelo menos um

horizonte, ou seja, de que teremos essa obra, que foi determinada pelo Governador

Aécio Neves. O Governador sempre diz: “Não assino autorização alguma de obra se

não tivermos os recursos garantidos”. Temos os recursos garantidos nesse

Proacesso de Montalvânia a Juvenília. É bom que o Dr. José Élcio esteja lá, faça

vistoria nas obras e aperte a empresa para que ponha mais máquinas e dê pelo

menos condições de trafegabilidade, a fim de que as pessoas não fiquem no meio do

caminho nem as ambulâncias atreladas, enfim, para que a população também se

movimente.
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Há outro assunto do qual queria tratar. Em primeiro lugar, parabenizo a Cohab-MG

na pessoa do Presidente, companheiro Dr. Mauro Brito, e do Secretário Sebastião

Navarro, da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, pelo

plano e programa da Cohab na construção de casas de baixo custo para a população

carente. A Cohab tem realizado trabalho fantástico. A única observação que fazemos

é que os recursos destinados à Cohab são muito poucos. O Estado deveria destinar

mais recursos à Cohab, porque não há nada mais importante e prioritário nesta vida

do que o governo entregar ao cidadão a chave da sua casa própria. A Cohab tem

feito esse trabalho com maestria; são técnicos altamente preparados, as pessoas

estão ali com a maior boa vontade, a maior disposição. Temos o nosso companheiro

Leandro, que viaja Norte de Minas afora, o Dr. José Antônio, que é o Diretor da parte

de construção de residências. Ultimamente a Cohab está dando uma alavancada no

programa Minha Casa, Minha Vida, porque os recursos repassados pelo governo

federal são insuficientes. Eles estão repassando R$17.000,00 por moradia, mas ela

custa em torno de R$30.000,00. Essa diferença de R$13.000,00 é complementada

pelo governo Aécio Neves, pela Cohab, e com isso foi possível duplicar o número de

casas que estavam programadas para este ano - em torno de 5 mil. As prefeituras

foram contatadas, já conseguiram seus terrenos, e muitos conjuntos habitacionais

estão prontos para ser inaugurados, como é o caso de Riacho dos Machados,

Capitão Enéias e vários outros. Há alguns em andamento e outros estão celebrando

convênio, como o de Coração de Jesus - assinamos um convênio ontem de 60 casas

populares -, o de Mirabela está na fase final, e o de Varzelândia iniciará o programa.

Vemos a presença da Cohab, do governo Aécio Neves neste programa social, que é

dos mais importantes, que reputo como programa social de governo: a construção de

casas próprias. Entretanto, é necessário que o governo federal amplie. Ele anunciou

com estardalhaço a liberação de recursos para não sei quantas mil casas, não sei

quantos milhões de unidades, mas, infelizmente, o déficit é muito grande. Em Montes

Claros, cidade de 400 mil habitantes, há hoje um déficit habitacional em torno de 30

mil casas; são 30 mil famílias que não têm onde morar. Vemos o esforço do Prefeito

Luiz Tadeu Leite, que está cadastrando a cidade no programa Minha Casa, Minha

Vida, fazendo um esforço muito grande na aquisição do terreno e na sua
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urbanização, na abertura de ruas, colocação de meio-fio, de água e de luz. Quer

dizer, é um esforço muito grande que o Município faz. Mas o volume de residências,

de unidades residenciais para Montes Claros é muito pequeno. Estou tirando o

problema de Montes Claros porque é uma cidade totalmente diferente das outras.

Uma casa de R$30.000,00, de dois quartos, uma cozinha, banheiro e sala, em um

terreno de 200m2, é muito importante para as famílias de baixa renda. Faremos força

e a juntaremos ao esforço do Prefeito Luiz Tadeu Leite, tentaremos sensibilizar o

Presidente Lula e a Sra. Dilma, Ministra, que virá com sua campanha, para que eles

tenham compromisso com os programas sociais. Não adianta nada falar no PAC, um

programa que tem bilhões de reais, se os programas sociais não têm ainda o volume

de recurso necessário para atender à grande demanda do povo brasileiro, em

especial das famílias de Montes Claros. Presidente, termino agradecendo a V. Exa. e

dizendo que veremos ainda neste ano, talvez, um grande debate sobre o programa

Minha Casa, Minha Vida para tentar fazer com que o governo federal enxergue que é

muito pouco diante da grande necessidade do povo brasileiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Boa tarde a todos, colegas Deputados, consumidores

que nos assistem pela TV Assembleia. Sr. Presidente, quero mencionar alguns

assuntos que entendo serem da maior importância. O primeiro diz respeito às escolas

públicas e privadas de Minas Gerais de 1º grau, do ensino básico, que passaram a

adotar a chamada merenda saudável. Sabemos que no Brasil algo em torno de 18%

das crianças são vítimas da obesidade infantil. Esse problema será tão grave daqui a

10 anos que, em 2020, 30% das crianças brasileiras serão vítimas da obesidade, que

desencadeia uma série de outros problemas para a saúde, até mesmo cardíacos.

Preocupados com isso, meus colegas assimilaram a ideia e aprovaram o projeto de

lei, de nossa autoria, que obriga as escolas a implantar merenda saudável nas suas

cantinas. Esse projeto foi transformado em lei. O Governador Aécio Neves e o Prof.

Anastasia, muito sensibilizados pelos argumentos da proposição, sancionaram o

projeto, que se encontra plenamente convertido em lei e vigorando nas escolas

públicas e privadas. As escolas já estão comercializando apenas alimentos

saudáveis. Entendemos que é uma grande vitória do consumidor mineiro e dos pais,
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que, a partir de agora, podem confiar em que seus filhos irão ingerir alimentos

saudáveis nas escolas que frequentam. Não mais serão submetidos a guloseimas,

não mais terão que ingerir alimentos extremamente nocivos à sua saúde.

Falo também de outro problema envolvendo a saúde em Minas Gerais.

Recentemente, estivemos em Brasília, na Agência Nacional de Saúde Suplementar,

para cobrar um posicionamento em relação aos planos de saúde. Em Minas Gerais,

um único plano de saúde com mais de 950 mil associados não aumenta sua rede de

atendimento na mesma proporção do ingresso de novos associados. Há 10 anos,

esse mesmo plano tinha 250 mil associados e uma rede credenciada de,

aproximadamente, 250 leitos. Isso quer dizer um leito para cada mil associados. Hoje,

o mesmo plano conta com 1 milhão de associados aproximadamente, e sua rede de

credenciamento não aumentou sequer em 40%. Quer dizer, estão vendendo o que

não têm como entregar. Estão submetendo os consumidores a filas intermináveis nas

portas dos hospitais. Consumidores que desejam ser atendidos por algum médico

credenciado que conste na lista esperam até 60 dias para receber o devido

atendimento. Isso, evidentemente, é prática ilegal, não tolerada pelo Código de

Defesa do Consumidor, que completou 19 anos.

Os Procons, esses órgãos verdadeiramente defensores dos consumidores, já não

suportam tantas reclamações relacionadas a planos de saúde. Falo Procon e

novamente rendo minha homenagem ao Procon da Assembleia, que completou 12

anos de existência. Participamos ativamente, em 1997, do movimento pela sua

criação. Agora, já completou quase 1.100.000 atendimentos e consumidores. Dá

orgulho saber que fomos os primeiros a trabalhar no Procon da Assembleia. É um

órgão que atende consumidores de todo o Estado, com funcionários abnegados.

Rendo minha homenagem ao Dr. Marcelo Barbosa, extensivamente a todos os

servidores do Procon nesta Semana do Consumidor. No dia 15 de março,

comemoramos o Dia Mundial do Consumidor. É uma data representativa do direito

daqueles que foram sempre oprimidos pelo poder econômico deste país. O Procon

tem sido um parceiro incondicional na luta contra os abusos cometidos por bancos,

planos de saúde, financeiras etc. contra os consumidores.

Voltando à questão do plano de saúde, conseguimos que o Diretor-Geral da
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Agência Nacional de Saúde Suplementar, Dr. Fausto, edite uma resolução obrigando

os planos de saúde a manter a chamada proporcionalidade. Ou seja, se o plano quer

continuar a ter novos associados, que aumente, na mesma proporção, a rede de

leitos credenciados. Não é possível o cidadão ficar uma, duas ou três horas no

hospital, aguardando atendimento, porque o plano de saúde se transformou em um

grande SUS. As pessoas saíram do SUS acreditando que estariam mais bem

acolhidas no plano de saúde e veem que agora eles praticam o “overbooking”. É

como se fosse um avião e a empresa aérea vendesse mais passagens do que a

aeronave comporta. O plano de saúde está vendendo cotas de forma ilimitada,

colocando as pessoas em fila de espera para ser atendidas, e os planos não

aumentam a rede de credenciamento na mesma proporção. Portanto, cobramos da

Agência Nacional de Saúde Suplementar um posicionamento firme contra esses

abusos dos planos de saúde.

Ainda sobre a saúde, gostaria de falar dos medicamentos. Este Deputado, que em

sua profissão tem abraçado a carreira de advogado desde 1989, depara-se agora

com uma fraude nacional patrocinada por grandes laboratórios nacionais e

internacionais. Esses laboratórios comercializam em nosso país produtos -

medicamentos genéricos comercializados para a área de psiquiatria - que não têm a

eficácia informada na bula. Feitos os testes nesses medicamentos, percebe-se que

eles não têm os princípios ativos apontados na bula; não têm as substâncias que, de

acordo com os registros na Anvisa, deveriam conter. E a Anvisa, órgão federal

responsável pela qualidade do medicamento, é extremamente omissa, não cumpre

sua obrigação legal, não zela pela qualidade dos medicamentos genéricos neste país.

Vejam que esses medicamentos da área de psiquiatria são adquiridos com milhões

de reais dos cofres públicos e distribuídos na rede pública sem qualquer fiscalização.

A chamada Farmácia Popular manda entregar o medicamento genérico da área de

psiquiatria de porta em porta, sem qualquer fiscalização ou controle de qualidade. A

Anvisa não cumpre o seu papel e deixa a população refém dos grandes laboratórios.

O cidadão está adquirindo medicamentos ineficazes da área de psiquiatria, como

comprovam indícios fortemente apontados na Polícia Federal, na polícia estadual, no

Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e na própria Anvisa, para
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onde foram encaminhadas várias amostras desses medicamentos sem que ela tenha

tomado qualquer providência, deixando a população refém dos grandes laboratórios,

gananciosos e vorazes, que querem arrecadar cada vez mais. Estamos, assim,

cobrando publicamente que a Anvisa assuma o seu papel: que fiscalize os

medicamentos - genéricos, similares ou de marca - e não deixe a população

submetida ao risco de comprar um medicamento sem qualquer eficácia, verdadeira

pílula de farinha. Como eu disse, são medicamentos comercializados e distribuídos

às vezes sob a forma de amostra grátis e entregues à rede pública, que não tem

qualquer controle sobre a sua qualidade. Esses laboratórios, que ganham milhões,

estão lesando a população brasileira ao comercializar produtos que não prestam para

absolutamente nada.

Quero abordar ainda um problema muito grave que estamos enfrentando nesta

Casa e se refere à qualidade dos produtos da Toyota do Brasil. A Toyota foi ao

Ministério da Justiça - ao DPDC, órgão máximo de defesa do consumidor - dizer que

não havia no Brasil qualquer reclamação sobre os seus produtos, mas as

reclamações surgem a todo momento. Segundo relatos de consumidores, esses

veículos apresentam um seriíssimo problema no acelerador: disparam o acelerador

de forma repentina e abrupta, com o motor chegando a uma rotação que torna o

veículo incontrolável. Várias pessoas que prestaram depoimentos nesta Casa

mostraram de forma bastante cristalina que esses veículos são realmente muito

perigosos e não gozam da qualidade anunciada pelo fabricante. Ora, o fabricante faz

uma propaganda enorme sobre sua venda no exterior, dizendo que é o produto mais

vendido na Europa e que é destacado pela mídia nos Estados, e utiliza-se desse

argumento para comercializar o produto no Brasil. Assim, pergunto aos Deputados e

aos meus amigos consumidores: como fica a pessoa que adquiriu um Toyota ano

2009, que valia R$50.000,00 e que hoje vale apenas R$40.000,00 em razão de o

próprio Presidente da empresa no Japão ter assumido que a empresa se descuidou

da qualidade e que é a única responsável pelos problemas encontrados em mais de 8

milhões de veículos na Europa, na China e nos Estados Unidos? Como fica o prejuízo

desse consumidor? Quem pagará pelo prejuízo se o consumidor adquiriu o produto

acreditando na marca e na publicidade, acreditando que, diante de um mercado
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globalizado, o mesmo produto é vendido nos EUA e no Brasil? O consumidor está de

posse de um bem no qual, na verdade, não pode mais confiar. Portanto, acreditamos

que a Toyota do Brasil deverá responder, de forma absolutamente responsável e

rápida, aos consumidores, e solucionar, de forma célere, os problemas que os

veículos Toyota estão apresentando neste país. Que proceda ao chamado “recall”

imediatamente e assuma a responsabilidade de fazer a perícia nesses veículos, além

de uma avaliação criteriosa no equipamento acelerador, a fim de evitar a frustração -

e até acidentes - das pessoas que possuem um Toyota. Ouvimos relatos, entre os

quais o de acidente com perda total de um veículo dentro de uma garagem. Não

podemos tolerar esse tipo de procedimento adotado pela Toyota, como omitir-se, não

averiguar, não fazer perícia e não zelar pela qualidade do produto.

Portanto, Sr. Presidente, citamos aqui vários casos que afetam consumidores em

Minas Gerais. No caso dos medicamentos falsificados, esperamos que as punições

sejam adotadas de forma severa. Queremos que as empresas de planos de saúde,

que querem apenas comercializar e arregimentar mais planos, sejam obrigadas a

prestar atendimento razoável aos consumidores, sem submetê-los a filas

intermináveis. Desejamos, enfim, que aumentem sua rede de atendimento,

credenciem mais hospitais e médicos ou, caso contrário, parem de comercializar mais

planos, pois já estão violando flagrantemente o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor. Essas são providências que esperamos, de igual modo, que a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - tome, de forma a cuidar também da

qualidade dos medicamentos comercializados no Brasil. Não podemos aceitar que os

consumidores continuem a comprar essas pílulas placebo ou pílulas de farinha, que

não servem absolutamente para nada na área de psiquiatria, bem como em muitas

outras. A imprensa nacional tem destacado o problema dos medicamentos sem

qualidade, e isso evidentemente terá repercussão em todo o Brasil. Esperamos que

essas agências reguladoras cuidem do papel constitucional a elas destinado, pois são

pagas com o dinheiro do contribuinte. A Anatel, por exemplo, somente se posiciona

para beneficiar as agências de telecomunicações. São milhões e milhões de

consumidores lesados pelas empresas de telecomunicações, de telefonia celular, de

telefonia fixa e móvel, além de empresas que exploram o serviço de TV a cabo.
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Espera-se, portanto, das agências reguladoras um mínimo de respeito ao

consumidor. Faço esse protesto em homenagem aos Procons, que têm lutado

incondicionalmente na defesa do consumidor deste país. Muito obrigado.

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

O Deputado Padre João - Saudações ao Sr. Presidente e a todos que nos

acompanham das galerias, bem como pela TV Assembleia e pela imprensa. Sr.

Presidente, considero que ontem aconteceu, na verdade, a autêntica inauguração da

Cidade Administrativa. Durante um tempo pude estar lá com milhares de servidores

públicos. Registro meus cumprimentos e parabenizo os servidores da saúde,

especialmente os da Funed e do Ipsemg, da educação, da defesa social, do meio

ambiente, enfim, de todos os setores pela união. A grande união dos servidores,

concentrando milhares deles. É de lamentar que, entre os servidores, havia os do

outro lado, que são também servidores. Alguns jornais informaram que eram 400,

800, mas tenho plena convicção de que não eram menos de mil policiais, com

cavalos e cachorros, como se os servidores públicos fossem bandidos. É assim que o

governo do Estado vem tratando o servidor público do Estado de Minas Gerais, o que

é de lamentar. Em todo o entorno da parte construída, no contorno do

estacionamento, de 2 em 2m, havia um policial armado. Em algumas partes, o reforço

era bem maior, de forma que os servidores não puderam chegar perto. Ficaram à

distância e debaixo de chuva. Por isso, mais uma vez, parabéns aos servidores. Não

se renderam nem pela chuva, permaneceram firmes com os gritos de ordem pela

revisão da tabela remuneratória, muitos exibindo seus contracheques. Fui desafiado

aqui por Deputado que dizia que a soma total da remuneração de nenhum servidor do

Estado está abaixo do salário mínimo. Pude ver vários contracheques com o salário-

base em torno de R$340,00, variando um pouco. Às vezes há servidor com essa faixa

salarial de R$330,00, R$340,00, tanto na defesa social quanto na saúde e na

educação. Há quinquênios, às vezes há adicional de desempenho, mas o salário de

muitos servidores não ultrapassa o salário mínimo. Enquanto o piso salarial da

educação definido pelo governo federal para o Brasil inteiro está acima de

R$1.000,00, aqui está abaixo do salário mínimo. Essa é a eficiência de gestão,

deixando sucateada a Funed, e não valorizando o que é mais importante para o
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Estado - o servidor. A valorização começa por um justo salário. É verdade que não

basta um justo salário, temos de garantir dignas condições e espaço de trabalho,

também importantes. Mas o começo de tudo é cada servidor ter segurança na sua

carreira, com uma justa remuneração, não com enganação. O projeto sobre prêmio

por produtividade que está tramitando aqui já foi citado na imprensa como 14º salário.

Coisa nenhuma. Para começar, nem todos receberão. E ainda se trata de um valor

que receberão uma vez no ano. O servidor precisa de um salário justo todo mês e de

segurança em poder fazer uma compra e conseguir planejar seu orçamento.

A maneira como o Estado trata o seu servidor não oferece nenhuma segurança

nem mesmo para os efetivos, pois há ainda efetivos suspensos e sem remuneração

na área da defesa social. Essa é a situação dos Agentes Penitenciários em Juiz de

Fora. Há também a situação dos contratados, que é vergonhosa e que, há meses,

está sem solução. O Estado não tem competência para resolver esse problema;

engana os Agentes, o Presidente desta Casa e o Deputado Mauri Torres, Líder do

Governo, que não tem mais condições de conversar com a Oposição, que não tem

mais condições de conversar com a Minoria. O governo não cumpre com aquilo que

sinaliza para que o Deputado Mauri empenhe a palavra e tem deixado o seu Líder em

más condições nesta Casa, aliás em péssimas condições, a ponto de não haver uma

interlocução respeitada. Isso está acontecendo não por ação do Deputado Mauri, que

respeito, mas por perversidade do próprio governo ou de algumas pessoas que fazem

parte dele e que têm o seu aval.

Foi realizada uma reunião, que teve aval do Danilo de Castro, Secretário de

Governo, que empenhou a sua palavra, mas não a está honrando; está perseguindo-

nos. É inadmissível o governo ter-se empenhado com todos os Deputados desta

Casa, ter dado a garantia de incluir as emendas no Orçamento para pagamento ainda

em 2009. Dessa forma cada Deputado fez com prefeituras e entidades, que fizeram o

esforço e o trabalho de providenciar projetos e assinar convênios. Tudo foi feito.

Anexaram as documentações necessárias, saíram do interior e vieram assinar aqui, e

eles não pagaram.

Na verdade não estão prejudicando os Deputados, e sim os pobres que são

desassistidos, os nossos idosos dos lares de idosos. Há muitas emendas destinadas
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a lares de idosos que não contam, e nunca contaram, com o compromisso desse

governo. Assim, temos de remendar as políticas, pois não há uma política autêntica,

verdadeira, para o idoso. O que o Deputado faz é um remendo por meio de emenda,

a fim de garantir condições mínimas para os lares de idosos, onde às vezes o Estado

vai para multar, fechar, pressionar por determinadas adequações, mas não vai com

recursos. Quando o Deputado faz esse esforço, o governo nega o recurso, até

mesmo para as prefeituras. Aí vem o governo dizer: esse ano não podemos pagar

emendas às entidades. Mentira, mentira. Há uma série de prefeituras para quem as

emendas não foram pagas. As minhas não foram. A desculpa não é o impedimento

legal de pagamento às entidades. Mas isso não nos calará. Temos de apelar em

relação a algumas coisas para o Ministério Público, e a Cidade Administrativa é uma

delas. Amanhã faremos uma visita lá, depois teremos uma audiência com o

Presidente da Codemig, porque temos de saber quanto custou aquilo. O povo mineiro

não sabe o valor real daquilo, porque aparece um valor a cada momento.

Sabemos que essas empresas nunca ganharam tanto dinheiro: a Odebrecht, a

Queiroz Galvão, a Andrade Gutierrez e companhia. Agora, as empresas venceram a

licitação dos espaços de conveniência, do refeitório etc. Os que ganharam estão

repassando a obra para terceiros por um valor três vezes maior. Isso é uma

vergonha, um absurdo, e todas as ameaças e ações desse governo não nos vão

calar e muito menos vão impedir nossas ações. Já não conseguimos realizar

audiências públicas. Há mais de um ano, não se realiza audiência pública para

discutir as terras devolutas. A audiência pública da Cidade Administrativa deveria ter

sido feita no ano passado, mas não foi. Tentamos fazê-la antes da tal inauguração,

mas não conseguimos. Lembro, porém, que a autêntica e verdadeira inauguração, de

fato, foi feita ontem, com milhares de servidores públicos e uma grande proteção de

mais de mil policiais. Essas são as nossas considerações e a nossa indignação, Sr.

Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora destinada a esta
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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 Política Agropecuária - aprovação, na 5ª Reunião

Ordinária, em 16/3/2010, do Projeto de Lei nº 4.095/2009, do Deputado Wander

Borges, e dos Requerimentos nºs 5.582/2010, do Deputado Duarte Bechir, e

5.602/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes; e de Direitos Humanos -

aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 17/3/2010, dos Requerimentos nºs

5.544/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 5.550/2010, do Deputado Ruy Muniz

(Ciente. Publique-se.).

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 Almir Paraca. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, gostaria de retomar o pronunciamento que fazia agora há pouco no

que diz respeito à construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu.

É bom dizer que as experiências que levam esse nome deram certo, principalmente

as que foram corretamente implementadas e aplicaram a metodologia preconizada.

Trata-se de boas experiências que ajudam a orientar, a promover efetivamente os

potenciais locais, que, segundo a terminologia clássica do desenvolvimento

sustentável, são as energias ou forças endógenas, ou seja, são aquelas energias,

forças, potenciais e vocações que, apesar de presentes e latentes, estão

adormecidos em determinada localidade. Queremos, exatamente, ter a oportunidade

de atuar nesse processo, que será lançado na próxima quinta-feira, amanhã, a partir

das 20 horas, na Casa de Cultura de Paracatu. Teremos a construção do Plano de

Desenvolvimento Sustentável e queremos pensar a cidade por 20 anos. Na verdade,

defendíamos que fossem 30 anos, até para coincidir com o já anunciado fechamento
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da mina da Kinross, uma mina de ouro enorme que acaba de passar por uma

expansão de produção - quase triplicou - e que agora já está sendo objeto de uma

nova expansão, correndo o risco de diminuir seu tempo de vida útil: não mais 30

anos, mas talvez menos.

Mas o certo é que isso foi definido pela entidade que está capitaneando a

construção do plano, a Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu - Adesp

-, que é quem tem a missão institucional de fazê-lo. De fato, a equipe e a

coordenadoria da Adesp são compostas de voluntários, de profissionais liberais, de

alguns administradores de diversas entidades comerciais, industriais de Paracatu,

todas pessoas de bem, comprometidas com uma visão de futuro. Queremos salientar

que todas as metodologias do verdadeiro processo de construção do

desenvolvimento sustentável e integrado de determinada localidade -

independentemente da fonte ou da entidade que as apresenta, há pequenas

diferenças quando se trata de promover o desenvolvimento sustentável - reafirmam

categoricamente a necessidade imperiosa de participação organizada da sociedade.

É fundamental a participação organizada dos diversos segmentos sociais - da

sociedade civil, do terceiro setor, das comunidades, das entidades organizadas, dos

movimentos sociais, das pastorais sociais da Igreja, do setor educacional, das

associações de bairro, dos sindicatos, das associações comunitárias, das

associações de pequenos produtores, de artesões, de feirantes. Ou seja, a sociedade

civil é um dos três pilares fundamentais para que deem certo processos dessa

natureza. O setor público é decisivo também, fundamental, porque, de fato, é quem

tem o papel de conduzir, de implementar as ações do Plano de Desenvolvimento

Sustentável. No caso dos Municípios é papel, principalmente, da prefeitura, mas o

Legislativo tem de participar, ajudar a construir, a fiscalizar e, mais do que isso, de

transformar em legislação que acoberte e que garanta a execução.

Portanto, os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, os orçamentos

anuais precisam assegurar a implementação de planos dessa natureza. Assim, o

setor público é fundamental. É importante que participe desde o primeiro momento

para que vá se comprometendo com os demais setores na implantação, na efetivação

do plano de desenvolvimento sustentável.
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O setor produtivo, por mais estranho que possa parecer, tem sido, nas mais

diversas experiências que conhecemos Brasil afora, mais refratário; nesse setor, é

mais difícil de organizar a participação. Talvez isso ocorra pela lógica da

concorrência, pela competição instalada, que é a regra, a matriz desse nosso

sistema, que faz com que o setor produtivo não consiga organizar-se, mesmo

setorialmente, para ter uma participação qualificada nesses processos. Certamente, o

setor produtivo - de serviços, o setor terciário, de comércio, da indústria, da

agropecuária - são, obviamente, grandes interessados. Porque, se a economia vai ser

dinamizada, se se vão ampliar as oportunidades, criar condições para ganhar escala

e competitividade, sem o desenvolvimento econômico, não é possível falar em

desenvolvimento sustentável.

Desenvolvimento sustentável não se resume a desenvolvimento econômico. Porém,

sem desenvolvimento econômico, não há efetivamente desenvolvimento social, que

deve caminhar “pari passu”, e não há respeito às questões ambientais, que também

são fundamentais e decisivas nesse processo.

Portanto, Sr. Presidente, fazemos apelo a todos os setores e segmentos sociais,

políticos, produtivos, empresariais do terceiro setor e do setor educacional, enfim,

convocamos todos os segmentos da sociedade paracatuense para se organizar e

participar da construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu. Uma

cidade que queira efetivamente construir condição de vida melhor e mais saudável

para sua população não pode furtar-se a planejar. Apesar de estar avançando e

melhorando significativamente no Brasil inteiro, infelizmente reconhecemos que não

temos tradição de planejamento no setor público nem mesmo no setor privado. Basta

ver a quantidade de iniciativas empresariais que não duram nem sobrevivem nem um

ano. Esses dados estão disponíveis a todos e podem ser facilmente verificados.

Apesar dos avanços e do trabalho, a tradição precisa ser construída. É fundamental

que aprendamos primeiramente a fazer diagnóstico benfeito da realidade de cada

Município.

Sr. Presidente, nossos Municípios não têm bancos de dados que processem

informações. Vejam: não temos informações acessíveis dos Municípios! É

fundamental que tenhamos as séries históricas dos mais diversos indicadores para
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compreender como se posiciona, como se dirige e qual o caminho para cada

Município brasileiro. Por isso, esperamos que o povo de Paracatu participe por meio

de suas lideranças, de seus representantes, daqueles diretamente eleitos pelo voto

popular, dos que estão em papel de representação nas diversas organizações

classistas, como sindicatos, associações, entidades mais diversas, ou representantes

das aspirações que considero as mais genuínas de determinada sociedade, que são

exatamente representantes das organizações da sociedade civil e das organizações

livres de caráter voluntário, que se esforçam para substituir, é bom dizer, o papel do

Estado e do poder público federal, estadual ou municipal em cada uma das

localidades brasileiras. Portanto, todos estão convocados, com suas

responsabilidades. Não é possível dizer de antemão se esse Plano de

Desenvolvimento Sustentável de Paracatu dará certo, mas, para que seja bem-

concebido, consistente, fiel às aspirações do nosso povo e legítimo, do ponto de vista

de representação para sua construção, é fundamental a organização social para sua

formulação. A Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu - Adesp - ajudou

a viabilizar recursos para financiar essa ação junto ao Sebrae, que é grande parceiro,

e também junto a duas mineradoras do Município, a mineradora de metais do Grupo

Votorantim e a Rio Paracatu Mineração, do Grupo Kinross.

Também viabilizamos uma parcela de recursos de emendas, que felizmente já foi

paga e liberada e, agora, já está em processo de implantação. Trata-se de um

processo de mobilização da sociedade civil para participar da construção do plano.

Portanto, a entidade que recebeu esses recursos está encarregada de processar e

promover a sensibilização e a mobilização da sociedade civil. É uma entidade

histórica em nosso país, em Minas Gerais, e também na Diocese de Paracatu, que é

a Cáritas Diocesana, um braço social da Igreja Católica que tem atuado de forma

ecumênica desde sempre.

Assim, temos a confiança de que a Cáritas Diocesana, com a Central de

Associações de Moradores de Paracatu, ao lado dos sindicatos, das mais diversas

associações, como é o caso das associações do terceiro setor, das escolas, das

faculdades e do Instituto Federal de Educação, que já teve a sua sede própria

inaugurada, o que é uma grande conquista, enfim, que todas essas organizações
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também estejam participando de forma efetiva e decisiva da construção desse plano.

Sabemos que o sucesso depende disso, porque quem ajuda a construir propostas

dessa natureza, quem se dedica e se esforça a pensar, a projetar e a sistematizar o

conjunto de informações, de possibilidades e de potenciais é capaz de traduzir esse

potencial em projeto, em propostas concretas e em metas verificáveis e exequíveis.

Disso depende a continuidade do processo, logo após a formulação e a conclusão do

plano, por meio do monitoramento, da cobrança e do acompanhamento. Mais que

isso, uma vez que todos esses itens são pressupostos para a sua realização e

execução, porque processos como esse não se resumem - é bom dizer - ao poder

público.

Tenho certeza de que o poder público municipal da nossa cidade de Paracatu, ou

melhor, o Prefeito Vasquinho, os Vereadores e os Secretários não se furtarão a

cumprir bem o seu papel. A sociedade civil e o setor produtivo também são partes

concretas na implementação e na realização do plano. Nós esperamos e vamos

trabalhar por isso, para que todos participem e assumam a sua parcela de

responsabilidade, para que, daqui a alguns anos, possam vibrar e celebrar conosco

as conquistas e as vitórias de uma cidade mais saudável e com maiores e melhores

oportunidades para o seu povo. Uma cidade que oferece uma melhor qualidade de

vida para todos. Uma cidade feliz. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/3/2010

Às 9h15min, comparece no Salão Paroquial Padre Luiz Gonzaga Pinheiro, no

Município de Catas Altas da Noruega, o Deputado Durval Ângelo, membro da
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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,

em audiência pública, esclarecimentos sobre denúncias de prática de tortura e abuso

de autoridade policial perpetrados contra cidadãos no Município de Catas Altas da

Noruega. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Gláucia Rodrigues Pereira, Delegada de Polícia do Município de Catas Altas da

Noruega (26ª Delegacia de Polícia); Gisele Silveira Alves de Miranda, advogada;

Érica Dutra Santos, assessora do Fórum da Comarca de Catas Altas da Noruega; a

Cap. PM Vera Márcia da Silva, Chefe da ACO; e os Srs. Paulo Ladislau Batista, Vice-

Prefeito, representando Giovane Luiz Lobo Neiva, Prefeito Municipal de Catas Altas

da Noruega; Vereador Antônio Assunção dos Santos, Presidente da Câmara

Municipal de Catas Altas da Noruega; Pedro Alexandrino Pena Júnior, Presidente da

2ª Subseção da OAB-MG; o Ten.-Cel. PM Elcimar Almeida de Paula, o Cap. PM

Cláudio Silva da Costa e o Sargento PM Wagner da Paula Diroz, Comandantes do

31º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais; os Srs. Sebastião José Barbosa,

advogado representante das vítimas; Paulo Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado de

Minas Gerais; Euler Silva de Souza, advogado; 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, 3 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Antônio Genaro - Dilzon Melo.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/3/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.
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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 das Sras. Marilene Assunção, solicitando informações sobre as providências

que vêm sendo tomadas pelo poder público sobre as agressões sofridas por ela e a

tentativa de homicídio da qual foi vítima no Município de Senhora do Porto; e Carmen

Rocha, Presidente do Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais, encaminhando

sugestões para programas de combate à violência contra a mulher; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios do Deputado Sargento Rodrigues; do Cel. PM Edvaldo Piccinini

Teixeira, Presidente do Clube dos Oficiais da PMMG; do Cel. PM César Braz Ladeira,

Presidente da União dos Militares do Estado de Minas Gerais; do Maj. PM Márcio

Ronaldo de Assis, Presidente da Associação dos Oficiais da PMMG e do CBMMG; do

Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças Policiais e

Bombeiros Militares de Minas Gerais; e do Cb. BM Álvaro Rodrigues Coelho,

Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG e CBMMG (4/3/2010);

e do Sr. Leonardo Carvalho Carreira, Defensor Público do Estado (6/3/2010). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.642/2009 no 2º

turno (Deputado Rômulo Veneroso), e 4.178/2010 em turno único (Deputo 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. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.473, 5.508 e

5.532/2010. 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 da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite e Rômulo Veneroso em que solicitam seja encaminhado ao

Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e à Delegada da Polícia Civil de Guanhães
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pedido de providências para agilizar e concluir o Inquérito Policial nº 0002730-34-

2010, já que a vítima está temendo por sua vida; da Deputada Maria Tereza Lara em

que solicita seja ela representante desta Comissão, em audiência pública, na Câmara

Municipal de Contagem, hoje, às 14 horas, para discutir a Lei Maria da Penha, e na

abertura do seminário “Direitos humanos na perspectiva de gênero e assistência

social”, em Betim, amanhã às 9 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/3/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada e Neider Moreira, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. 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

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 da Sra. Dilene Dileu,

Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares (26/2/2010); e do Sr.

Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social (6/3/2010). 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 5.463, 5.484, 5.485, 5.530 e 5.533/2010.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2) em que solicita seja
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formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Hélio Santos Barbosa; e sejam

solicitadas providências junto à Secretaria de Planejamento e Gestão para a

implantação de um ponto de táxi próximo ao embarque e desembarque de

passageiros na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves; Sargento

Rodrigues (2) em que solicita seja realizada audiência pública para debater o Projeto

de Lei nº 4.070/2009, que altera o art. 30 da Lei nº 17.600, de 1º/7/2008, que

disciplina o acordo de resultados e o prêmio por produtividade; e seja realizada

audiência pública para apurar as irregularidades nas notificações de processos

administrativos, supostamente cometidas pelos oficiais do DRH da Polícia Militar de

Minas Gerais em desfavor dos policiais militares com adoecimento psíquico, sujeitos

à internação para tratamento, convocando, para tanto, o Ten. PM Mauro César de

Souza. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Mauri Torres.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrus

Filho, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e João Leite (substituindo o Deputado Zé

Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Inácio Franco, 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 Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando o Relatório de Atividades do 4º trimestre de 2009; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios das Sras. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e
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Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia, e Carolina Queiroz Alves,

Coordenadora de Convênios (substituta) do Ministério do Desenvolvimento Agrário

(4); e do Sr. Manoel Viana de Sousa, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e

Administração do Ministério da Pesca e Aquicultura, do Maj.-Brig.-Ar Élcio Pichi,

Comandante do Terceiro Comando Aéreo Regional (4/3/2010); dos Srs. André Luiz

de Almeida e Cunha, Diretor de Políticas Penitenciárias do Departamento

Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça; e Euvaldo M. Bittencourt Júnior,

Coordenador-Geral de Convênios da Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos

Humanos da Presidência da República, e da Sra. Valéria Grilanda Rodrigues Paiva,

Ordenadora de Despesa (substituta) da Secretaria de Educação Superior do

Ministério da Educação ( 6/3/2010). Registra-se a presença do Deputado Jayro

Lessa, que assume a Presidência dos trabalhos. O Deputado João Leite se retira da

reunião. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.559, 3.791 e 4.037/2009

(Deputado Antônio Júlio); 3.963/2009 (Deputado Lafayette de Andrada); 4.137 e

4.145/2010 (Deputado Inácio Franco) e 4.146/2010 (Deputado Agostinho Patrus

Filho), 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 3.056/2009 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nºs 1, da

Comissão de Cultura (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho); 3.892/2009 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Agostinho Patrus Filho) e 4.083/2009 (Deputado Lafayette de Andrada). Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui 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, da Comissão de Direitos

Humanos, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Agostinho

Patrus Filho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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



____________________________________________________________________________
747

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Célio Moreira - Antônio Júlio - Agostinho

Patrus Filho.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Tiago Ulisses e João Leite (substituindo o Deputado Célio Moreira, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da

Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Vanderlei Miranda, em que solicita a realização de

audiência pública na Cidade de Três Marias, em conjunto com a Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de discutir os problemas de

contaminação do lençol freático localizado no Bairro Beira Rio, situado no Município

de São Gonçalo de Abaeté, divisa com o Município de Três Marias; Adalclever Lopes

em que solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão com a de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte com a finalidade de discutir os investimentos da

Petrobras no Estado de Minas Gerais; Carlos Gomes em que solicita sejam

realizadas pela TV Assembleia as filmagens necessárias sobre a implantação do

chamado Projeto Ferrous - projeto de exploração da mina da Serrinha, no Distrito de

Piedade do Paraopeba, no Município de Brumadinho -, bem como as consequências

de sua implantação para os cidadãos, a cultura, as comunidades quilombolas e o

meio ambiente, para que seja exibida na audiência pública, aprovada nesta

Comissão, a se realizar na Câmara Municipal de Brumadinho; e Sávio Souza Cruz (3)

em que solicita seja encaminhado ofício à Advocacia-Geral do Estado recomendando

a realização de estudos de constitucionalidade da legislação federal que isenta as
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Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs - do pagamento de compensação financeira

à União, aos Estados e aos Municípios, em face do disposto no art. 20, § 1º, da

Constituição da República, adotando-se as medidas judiciais cabíveis, na hipótese de

ser constatada a inadequação das normas federais ao Texto Constitucional; seja

encaminhado ofício ao Ministro de Minas e Energia solicitando que se determine a

realização de estudos da legislação federal que disciplina as PCHs com o objetivo de

extinguir a isenção desses empreendimentos do pagamento de compensação

financeira à União, aos Estados e aos Municípios, tendo em vista que essa

desoneração, além de ser de duvidosa constitucionalidade, em face do disposto no §

1º do art. 20 da Constituição da República, traz prejuízos de toda ordem para os

entes políticos, como ficou amplamente demonstrado por ocasião do debate público

realizado em 14/12/2009, pela Comissão de Minas e Energia; e que seja

encaminhado ofício ao Exmo. Sr. Sérgio Barroso, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, solicitando informações

sobre as providências tomadas junto à Advocacia-Geral do Estado, nos termos em

que foi discutido no debate público "Pequenas Centrais Hidrelétricas: como conciliar

interesses", no que se refere ao estudo da constitucionalidade da legislação federal

que isenta as PCHs do pagamento de compensação financeira à União, aos Estados

e aos Municípios, e das possíveis medidas judiciais a serem adotadas por esse órgão

na hipótese de ser constatada a inadequação das normas federais ao Texto

Constitucional; solicita ainda que os três ofícios sejam acompanhados da justificação

dos respectivos requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Elmiro Nascimento, membros da supracitada
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Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Gomes. Havendo número

regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4.162, 4.163, 4.170, 4.175, 4.177, 4.179, 4.180 e 4.181/2010 (Deputado Elmiro

Nascimento); 475/2007, 2.427/2008, 4.096, 4.098/2009 e 4.160/2010 (Deputado

Walter Tosta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 273/2007 com a Emenda nº 1 e 3.215/2009 (relatora: Deputada

Cecília Ferramenta); 3.715, 4.089, 4.093/2009, este com a Emenda nº 1, 4.100,

4.104, 4.107 e 4.127/2009 (relator: Deputado Elmiro Nascimento); e 3.921/2009, com

a Emenda nº 1, 4.090, 4.097/2009, este com a Emenda nº 1, 4.101, 4.105 e

4.119/2009 (relator: Deputado Walter Tosta), os quais receberam parecer por sua

aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 5.503, 5.509, 5.510, 5.511, 5.512, 5.513, 5.514, 5.515, 5.516,

5.517, 5.518, 5.519, 5.520, 5.521, 5.522, 5.523, 5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528,

5.529 e 5.536/2010. 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 Carlos Gomes em que solicita seja realizada

audiência pública com a finalidade de debater o Projeto de Lei nº 4.132/2009, que

disciplina os procedimentos a serem observados nos contratos de serviços

terceirizados, continuados ou não, em que participa a administração pública do

Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.
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Rosângela Reis, Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da

Silveira Jr., Carlos Gomes e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio

Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 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

5.535/2010. 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 Arlen Santiago em que solicita seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Desenvolvimento Econômico

para que os Prefeitos da região do Alto do Rio Pardo participem da discussão sobre o

protocolo de intenções do projeto de exploração minerária dessa região. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Paulo Guedes, Ademir Lucas e Doutor Ronaldo, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília
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Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Paulo Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.858/2009 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Cecília Ferramenta).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.502 e

5.537/2010. 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 Paulo Guedes em que solicita seja realizada

audiência pública, em Taiobeiras, destinada a debater a utilização de serviços

públicos, custeados por esse Município, pelas comunidades pertencentes ao

Município de Rio Pardo de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Carlin Moura - Doutor Ronaldo - Wander Borges.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo e Paulo Guedes, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo

Guedes, dispensa a leitura da ata da 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, a discutir e votar



____________________________________________________________________________
752

proposições da Comissão e a apresentar, com a presença de convidados, o Circuito

Cultural da Praça da Liberdade. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Maria Josefina Vasconcelos Maia, Coordenadora de

Arquitetura, Intervenção e Restauração dos Equipamentos do Circuito Cultural da

Praça da Liberdade; Patrícia Kauark Leite, Professora da UFMG e Curadora do

Espaço TIM-UFMG do Conhecimento; Vera Lanari, Assessora Jurídica da Diretoria

de Projetos Sociais e Culturais; e Ângela Drummond, Assessora de Comunicação,

representando a Sra. Helena Maria Mourão Loureiro, Diretora de Projetos Sociais e

Culturais do Grupo EBX Investimentos Ltda.; e os Srs. Estevão Rocha Fiúza,

Secretário Adjunto de Estado de Cultura; Paulo Henrique Soares, Gerente-Geral de

Comunicação, representando o Sr. Leopoldo Antônio Aguiar Piló, Gerente-Geral do

Projeto Apolo da Empresa Vale; Hugo Paiva de Oliveira Amaral, Gerente Executivo

de Comunicação de Marca e Endomarketing do Banco do Brasil; Marco Antônio

Marra, Gerente de Divisão do Banco do Brasil; e Mauricio Bianco, responsável por

assuntos corporativos da TIM, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidente, na qualidade de autora do requerimento que deu origem ao debate,

passa às suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

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

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.637, 4.051 e 4.110/2009, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.506 e 5.507/2010. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Almir Paraca - Carlos Gomes.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,



____________________________________________________________________________
753

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/3/2010

Às 10h15min, comparecem no Centro de Convenções de Caxambu os Deputados

Alencar da Silveira Jr., Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o

Deputado Eros Biondini, por indicação da Liderança do BSD) e Neider Moreira

(substituindo o Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança do BPS),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Arlen

Santiago e Ruy Muniz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar

da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, os

problemas e potencialidades turísticas do Município de Caxambu e região, visando

especialmente ao recebimento de turistas para a Copa de 2014, e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, o Presidente interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Luiz Carlos Pinto, Prefeito Municipal de Caxambu;

Mauro Werkema, Assessor da Secretaria de Turismo, representando a Sra. Érica

Campos Drumond, titular dessa Pasta; Marco Aurélio Ribeiro, Gerente do Distrito do

Rio Verde da Copasa-MG, representando o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos,

Diretor-Presidente dessa empresa; Adolfo Maurício de Oliveira, Secretário Executivo

da Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - Amag -,

representando o Sr. Yuri Vaz de Oliveira, Presidente da Amag e Prefeito Municipal de

Carmo de Minas; José Luiz Fernandes Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de

Caxambu; Veríssimo Eduardo Arnault, Vice-Prefeito Municipal de Caxambu; Gustavo

Arrais, Diretor-Presidente do Circuito das Serras Verdes do Sul de Minas; Antônio

Nazareno Guimarães Mendes, Reitor da Universidade Federal de Lavras; Baques

Vladimir Sanna, Diretor do Instituto Estrada Real; Reinaldo Calil, representando o

Deputado Federal Rafael Guerra; e Marcelo Castro Figueiredo, Superintendente

Regional de Ensino de Caxambu, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
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após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Jr. (2), em que solicita seja

encaminhado ao Comitê Organizador da Copa das Confederações de 2013 e da

Copa do Mundo de 2014 e ao Ministério dos Esportes pedido de providências para

que a água das estâncias hidrominerais do Estado seja a água oficial dessas

competições; e seja encaminhado à Codemig pedido de providências para doação de

um terreno ao Município de Caxambu com vistas à construção da sede da Promotoria

Pública no Município; Alencar da Silveira Jr., Antônio Carlos Arantes, Neider Moreira

e Ruy Muniz (17), em que solicitam sejam encaminhados ao Prefeito Municipal de

Caxambu pedido de informações sobre o despejo de esgoto “in natura” no Ribeirão

Bengo, na Sub-Bacia do Rio Verde; e pedidos de providências para a implantação de

lixeiras de coleta seletiva no Município, para a criação de canil municipal e para a

elaboração de projeto de centro de treinamento e de campo de futebol oficial,

possibilitando que o Município apresente ao governo federal pedido de financiamento

para ser uma das bases da Copa do Mundo de 2014; seja encaminhado ao DER-MG

pedido de providências para realização de estudos com vistas à implantação de

melhorias na BR-354, que liga Caxambu à Via Dutra; seja encaminhado à Secretária

de Educação pedido de providências para realização de estudos com vistas à

implantação de conservatório de música em Caxambu; sejam encaminhados ao

Presidente da Câmara Municipal de Caxambu pedidos de providências para a

introdução, no Código de Posturas do Município, de normas para donos de cães, no

que diz respeito à coleta de dejetos, e para a coleta seletiva de resíduos sólidos; e

para a criação de comissão encarregada de postular, junto à Unesco, a declaração do

Município de Caxambu como integrante do patrimônio histórico da humanidade; seja

solicitado à diretoria da Trip Linhas Aéreas que estude a viabilidade da criação de

linhas entre Caxambu e Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo; seja

encaminhado ao Presidente da Copasa Águas Minerais de Minas pedido de
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providências para que os rótulos das embalagens de água mineral estampem

imagens e informações sobre os Municípios que abrigam as fontes; seja

encaminhado ao Ministro da Educação pedido de providências para que se viabilize o

funcionamento da extensão do câmpus da Universidade Federal de Lavras em

Caxambu, em 2011; seja encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido

de providências para a implantação de banda larga Wimax gratuita no Município de

Caxambu; sejam encaminhados aos Gerentes do Projeto Proaero e do Programa

Minas Avança pedidos de providências para a construção de terminal de passageiros

no Aeroporto de Caxambu; sejam encaminhados ao Governador do Estado pedidos

de providências para que se estude a possibilidade da destinação de recursos, no

orçamento do Estado, para a revitalização do Parque das Águas de Caxambu, para a

ampliação do Centro de Convenções de Caxambu, respeitando as áreas ambientais

do entorno, e para a criação de unidade do Corpo de Bombeiros nesse Município; e

sejam encaminhados ao Governador e ao Vice-Governador do Estado pedidos para

que realizem visita ao Município de Caxambu; e Dalmo Ribeiro Silva (11), em que

solicita seja encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para a

inserção, nos cursos profissionalizantes oferecidos em Caxambu, dos cursos de

Hotelaria, Gastronomia e Eventos e de outros relacionados ao turismo; seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências para a realização

de estudo técnico com vistas à exploração das fontes de água mineral de

Cambuquira, Lambari, Conceição do Rio Verde, Águas de Contendas e São

Lourenço; sejam encaminhados ao Ministro do Turismo e ao Presidente do BNDES

pedidos de providências para a elaboração de projetos com vistas à execução de

obras e à construção de centros de convenções em Caxambu e região; seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a

implantação de mais uma vara judicial nas Comarcas de Caxambu e São Lourenço;

sejam encaminhados ao Governador e ao Vice-Governador do Estado e ao

Secretário de Saúde pedidos de providências para que sejam destinados recursos

financeiros ao Hospital de Caxambu, à Apae e à Vila Vicentina desse Município;

sejam encaminhados à Federaminas, à Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL - e aos

sindicatos de hoteleiros e de restaurantes pedidos de providências para elaboração
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de projetos que propiciem aos comerciantes de Caxambu e região condições para

atenderem a congressos, feiras, fóruns e outros encontros; seja encaminhado à

Secretaria de Turismo pedido para que, por ocasião de visitas oficiais de

representantes dessa Pasta ao Município de Caxambu, sejam também visitados os

Municípios de seu entorno, a fim de conhecer suas igrejas e indústrias de queijo e de

móveis; sejam encaminhados ao Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG - e ao Sebrae pedidos para que técnicos desses órgãos visitem o

Município de Caxambu a fim de orientar empresários dos setores de hotéis,

restaurantes e outros que se incluam em suas áreas de atuação; seja encaminhado à

Secretária de Turismo pedido de providências com vistas à execução de ações em

favor do turismo em Caxambu e região, garantindo a execução dos projetos

estruturadores e intensificando a atuação do Instituto Estrada Real; seja encaminhado

às bancadas mineiras na Câmara dos Deputados e no Senado pedido para que

apresentem emendas e se empenhem junto ao governo federal com vistas à

implantação de câmpus da Universidade Federal de Lavras em convênio com o

Município de Caxambu; e seja encaminhado aos parlamentares desta Casa pedido

para que envidem esforços junto ao governo federal com vistas à implantação desse

câmpus; e seja encaminhado ao Presidente desta Casa pedido para que seja incluído

em ordem do dia o Projeto de Lei nº 3.217/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Antônio Carlos Arantes - Fábio Avelar.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/3/2010

Às 18h10min, comparece na Câmara Municipal de Lagoa Santa o Deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que

a reunião se destina a discutir, em audiência pública, denúncias de violação de
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direitos humanos, envolvendo o patrimônio histórico, cultural e ambiental e gerando

depreciação da qualidade de vida de Lagoa Santa. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria José dos Anjos, moradora do

Bairro Francisco Pereira, no entorno de Lagoa Santa, e os Srs. Vereador José

Quintino Marques, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa; Procópio de

Castro, Presidente do Subcomitê do Ribeirão da Mata e Mobilizador do Projeto

Manuelzão; Luiz Antônio Cruz Souza, Vice- Presidente da Associação dos Moradores

do Bairro Praia Angélica, Diretor da Escola de Belas Artes da UFMG, membro do

Conselho Estadual do Patrimônio de Minas Gerais - Conep -, membro do Conselho

do Centro Internacional para Estudo da Preservação e Restauração do Patrimônio

Cultural - Iccrom -; Paulo Roberto Parisi de Carvalho, engenheiro civil, especialista

em Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lagoa Santa;

Rogério Palhares, professor da Escola de Arquitetura e Coordenador da Área de Uso

e Ocupação do Solo do Plano Diretor da Região Metropolitana; Rogério Sepúlveda,

Presidente do Comitê Rio das Velhas; Gil César Moreira de Abreu, ex-Deputado;

Aline Aires Souza, Carlos Alberto Barbosa, Genesco Aparecido de Oliveira Neto,

Geraldo Corrêa de Paula, Joaquim Rufino, Mauro Moreira da Silva, Roberto

Emerciano Pereira e Wanderley Sourales de Matos Neves, Vereadores de Lagoa

Santa, 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, 17 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Célio Moreira - Ana Maria Resende.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/3/2010

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Patos de Minas a Deputada

Maria Tereza Lara e o Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão.
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Estão presentes, também, os Deputados Elmiro Nascimento e Hely Tarqüínio.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

à Deputada que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir, em audiência pública, a questão da segurança pública no Município e região

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

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração

Prisional (11/3/2010); da Sra. Ionice de Paula Ribeiro, Secretária Processual do

Conselho Nacional de Justiça, e do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (13/3/2010). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Beatriz de Castro Alves

Savassi, Prefeita Municipal de Patos de Minas; Geórgia Ribeiro Rocha,

Superintendente de Integração do Sistema de Defesa Social, representando o Sr.

Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Estado de Defesa Social; Susie

Adriane Silva Pereira, Diretora da Superintendência Regional de Ensino de Patos de

Minas, representando a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de

Educação; Jane Campos, Diretora Regional da Sedese de Patos de Minas,

representando a Sra. Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Estado de Desenvolvimento

Social; e os Srs. Amarildo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Patos de

Minas; Vinícius de Ávila Leite, Juiz de Direito da Vara Criminal de Patos de Minas,

representando o Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal

de Justiça de Minas Gerais; Paulo César de Freitas, Promotor de Justiça da 3ª

Promotoria da Comarca de Patos de Minas, representando o Sr. Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça; José Pacífico Martins Ferreira, Delegado da

Polícia Federal de Uberlândia, representando o Sr. Jerry Antunes de Oliveira,

Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais;

Sérgio Pereira Borges, Chefe Substituto da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal

em Patos de Minas, representando o Sr. Waltair Vasconcelos Sobrinho,

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais; Cloves Eduardo

Benevides, Subsecretário de Políticas Antidrogas, também representando o Sr.
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Alberto Rodrigues, Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; Walner Dias,

Defensor Público, representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral;

Cel. PM Marco Aurélio do Vale, Comandante da 10ª Região Militar de Minas Gerais,

representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG;

Márcio Siqueira, Chefe do 10º Departamento de Polícia Civil de Patos de Minas,

representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de Polícia Civil do

Estado de Minas Gerais; Ten.-Cel. Felipe José Aidar Martins, Comandante do 5º

Batalhão dos Bombeiros Militar em Patos de Minas, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um dos autores do requerimento que

deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais e, em seguida,

concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara, também autora do mesmo

requerimento, para suas considerações. Logo após, passa a palavra aos convidados,

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

conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Lafayette de Andrada.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2010

Às 9h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

(substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do BSD) e os

Deputados Durval Ângelo e Célio Moreira (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 Célio Moreira, dispensa a

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

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

discutir, em audiência pública, os compromissos assumidos durante a reunião

realizada em 16/11/2009, no Distrito de Barra do Guaicuí, a qual teve por objetivo
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encontrar solução para os problemas que afetam os assentamentos existentes no

referido local e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.

Mário Paulo de Moura Campos Montoro, Juiz de Direito da Comarca de Lavras,

encaminhando, para tomada de providências, cópia de documento em que consta a

recusa do defensor público lotado nessa Comarca de patrocinar a defesa do acusado

Nilcimar Victor da Silva; Ricardo Lourenço da Silva, preso no Presídio Inspetor José

Martins Drumond em Ribeirão das Neves, pedindo ajuda a Comissão para o seu

processo criminal; Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, convidando a Comissão para participar da comemoração dos 10 anos de

atividade desse órgão; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Cel. Cezar Romero Machado

Santos, Corregedor da PMMG (25/2/2010); da Sra. Elaine Noronha Nassif,

Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região (4/3/2010);

Fernando Zardini Antônio, Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo; Eliseu

Resende, Senador da República; Wellington Salgado, Senador da República;

Humberto Souto, Deputado Federal; Luiz Alberto Albuquerque Souza, Chefe de

Gabinete do Deputado Aelton Freitas (6/3/2010); Friedmann Anderson Wendpap, Juiz

Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; Ciro Pedrosa e Júlio Delgado,

Deputados Federais (11/3/2010); Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, Cel.

Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, Luiz Otávio Linhares

Renault, Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; Sra. Giêdra

Cristina Pinto Moreira, da Defensoria Pública da União (13/3/2010). A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria Magid Silva

Resende, Presidente do Projeto de Assentamento - PA - Tanque Rompidia; e os Srs.

Luiz Antônio Pulchério Lopes Conde Bastos Rêgo Matos de Sousa, Prefeito Municipal

de Várzea da Palma; Jairo Fraga Teixeira, Vereador, representando Ataídes Antônio

Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Várzea da Palma; João Paulo Sarmento,

Diretor de Monitoramento e Fiscalização Ambiental, representando o Sr. José Carlos

Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

Shelley de Souza Carneiro, Diretor-Geral em exercício do Instituto Estadual de

Florestas e Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
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Estado de Minas Gerais; Arnaldo José Santa Cruz Júnior, geógrafo do Incra; Milton

Flávio Nunes, Gerente Regional da Emater-MG em Curvelo; José Domingos Martins,

membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Várzea da Palma e representante

do PA Corrente; e Francisco Ferreira de Novais, Presidente do PA Mãe d´Água, que

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

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

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

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.544 e

5.550/2010. 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 Durval Ângelo (26), em

que solicita seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de providências

para impedir a construção de edifícios na orla da lagoa situada no centro do Município

de Lagoa Santa; sejam encaminhados à Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, ao

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e ao Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional pedidos de providências para realização de estudos

sobre o tombamento da lagoa central de Lagoa Santa; seja encaminhado ao

Ministério das Cidades pedido de providências para participar, juntamente com

órgãos estaduais e municipais, da implementação do plano revitalizador de Lagoa

Santa; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

realizar estudos sobre a viabilidade de se construir um anel rodoviário em torno de

Lagoa Santa; seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de

providências para investigar denúncia sobre recente decreto da Prefeitura de Lagoa

Santa, supostamente responsável pela ampliação irregular dos efeitos da lei que

autorizou a construção de edifícios na orla da lagoa; seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana pedido de informações

sobre os motivos pelos quais esse órgão agendou reunião, com a participação do
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Ministério das Cidades, na sede do Município de Lagoa Santa, exatamente nos

mesmos dia e horário já anteriormente agendados para a 7ª Reunião Extraordinária

desta Comissão, que iria discutir, em audiência pública, denúncias sobre violação de

direitos humanos, envolvendo a degradação do patrimônio histórico, cultural e

ambiental da municipalidade e a qualidade de vida de sua população; sejam

encaminhados ao Ministério das Cidades, ao Ministério Público Federal, à Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, ao Ministério Público do

Estado, ao Comitê da Bacia do Rio das Velhas, ao Projeto Manuelzão e à Comissão

do Plano Diretor Metropolitano de Lagoa Santa cópia das notas taquigráficas da 7ª

Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências para garantir a

preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de Lagoa Santa e a

qualidade de vida de sua população; sejam encaminhados à Câmara Municipal de

Lagoa Santa manifestação de aplauso aos Vereadores presentes na 7ª Reunião

Extraordinária desta Comissão, por terem se comprometido a revogar a lei que

autoriza a construção de edifícios na orla da lagoa, e pedido de providências para que

essa Casa Legislativa considere a necessidade de reformas nas regras de uso e

ocupação do solo no Município; sejam realizadas reuniões de audiência pública no

Município de Guanhães, para verificar a veracidade das denúncias sobre a

paralisação das atividades do Hospital Imaculada Conceição, e no Município de

Lajinha, para discutir denúncias sobre o fechamento do hospital local pela prefeitura e

sobre a violação de direitos humanos envolvendo funcionários municipais; sejam

encaminhados ao Comandante-Geral e ao Diretor de Educação e Assistência Social

da PMMG pedidos de informações sobre as sindicâncias efetuadas em relação a

cerca de 300 famílias de policiais militares que vivem em moradias funcionais cedidas

temporariamente aos servidores da ativa que se encontram em situação de risco de

morte e sobre os quais encaminhamentos estão sendo dados a essas famílias; sejam

encaminhados ao Governador e ao Vice-Governador do Estado pedidos de

providências para possibilitarem a aquisição, por meio dos programas Lares Geraes e

Promorar, dos imóveis funcionais ocupadas temporariamente pelos agentes de

segurança do Estado; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências para prorrogar a cessão de imóveis funcionais aos servidores de
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segurança pública da ativa que permanecem em situação de risco ou de integridade

física; seja encaminhada ao Sr. Manoel dos Reis Moraes, Juiz da 6ª Vara da Fazenda

Pública Estadual de Minas Gerais, manifestação de aplauso pela liminar deferida que

determina que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e o Instituto de

Previdência dos Servidores Militares garantam benefício nas relações homoafetivas,

desde que comprovada a vida em comum; seja encaminhada ao Sr. Rodrigo Filgueira

de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do CAO Direitos Humanos,

manifestação de aplauso pela liminar deferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública

Estadual; seja encaminhado aos Ministérios Públicos da União e do Estado pedido de

providências para estudarem a elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta

- TAC - entre os órgãos públicos responsáveis pela regularização dos assentamentos

rurais em Barra do Guaicuí, Distrito do Município de Várzea da Palma; sejam

encaminhados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, ao Incra , à Emater, aos Srs. Tarcísio Henrique, Procurador da

República no Estado, e Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça

e Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários, cópia das

notas taquigráficas da 4ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de providências

para solucionarem os problemas que afetam os assentamentos no Distrito de Barra

do Guaicuí; seja encaminhado ao Diretor-Geral desta Assembleia pedido de

providências, conforme menciona; que esta Comissão participe da reunião a ser

realizada na Câmara Municipal de Contagem, no dia 18/3/2010, destinada a

homenagear a Sra. Vânia Lúcia Godói de Faria, Delegada-Geral e Chefe do

Departamento de Polícia Civil de Contagem, com o título de Cidadã Honorária do

Município, por sua trajetória em defesa dos direitos humanos no Estado e por sua

atuação junto ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; seja realizada

reunião de audiência pública para discutir supostas violações de direitos humanos

praticados pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Delegado da Polícia

Civil locais contra os advogados Silvio Santos e Maria Augusta dos Santos e contra

toda a sua família, em São Gonçalo do Sapucaí; seja realizada reunião de audiência

pública para debater as violações de direitos humanos sofridas pelos povos de

religiões de matriz africana; seja realizada reunião de audiência pública para discutir
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possíveis violações de direitos humanos nos presídios de Itajubá, as questões de

segurança pública e a implantação da Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac - do Município; seja realizada visita à abertura do Curso de

Direitos Humanos para servidores e usuários dos Centros de Referência de

Assistência Social - CRAS - de Contagem, promovido pelas Secretarias Municipais de

Ação Social e de Direitos e Cidadania, de Belo Horizonte; sejam realizadas visita ao

Vice-Governador do Estado e audiência pública, com convidados que menciona, para

discutir questões relativas ao orçamento estadual a ser destinado às Apacs, bem

como a metodologia dos repasses; seja encaminhada para a Fraternidade Brasileira

de Assistência aos Condenados cópia do vídeo da 5ª Reunião Extraordinária; sejam

convocados o Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. PM Renato Vieira de Souza,

e o Diretor de Educação e Assistência Social - DEEAS-PMMG, Cel. PM Paulo Márcio

Diniz, para prestarem informações sobre a situação das 300 famílias de policiais

militares cadastrados no Programa Lares Gerais; Célio Moreira (3), em que solicita

sejam encaminhados à Rede Record de Televisão e ao SBT pedidos de cópias das

gravações de reportagens que cobriram atuação da Polícia Militar na comunidade da

Vila Pinho no dia 1º/2/2010; seja realizada visita ao Sr. Afonso Henrique de Miranda

Teixeira, Coordenador do CAO-Conflitos Agrários e ao Dr. Tarcísio Henrique Filho,

Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, para discutir a situação dos

assentamentos rurais em Barra do Guaicuí; seja encaminhado ao Ministro-Chefe da

Controladoria Geral da União - CGU, Jorge Hage Sobrinho, pedido de providências

para apuração da conduta do Superintendente Regional do Incra-MG Gilson de

Souza, que tem recusado convites para participar de reuniões desta Comissão; Ana

Maria Resende em que solicita seja realizada reunião no Município de Contagem

para discutir o desrespeito aos direitos humanos e para o lançamento do livro "Direito

de ter Direitos". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Zé Maia - Domingos Sávio -

Sargento Rodrigues - João Leite - Lafayette Andrada.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/3/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Levi Bontempo,

ex-Prefeito de Tiros, ocorrido no dia 12 de março, nesse Município. (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Ofícios nºs 10, 11 e 12/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.384/2010 e os Projetos de Lei Complementar nºs 58 e 59/2010, respectivamente),

do Procurador-Geral de Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº 4.385/2010 - Requerimentos nºs

5.676 a 5.681/2010 - Requerimentos dos Deputados Neider Moreira, Mauri Torres,

Sávio Souza Cruz e outros e João Leite e outros - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Assuntos Municipais, de Cultura, de Turismo, de Administração

Pública e de Segurança Pública - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João

Leite, Vanderlei Miranda, Antônio Júlio e Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Neider

Moreira, Mauri Torres, Sávio Souza Cruz e outros e João Leite e outros; deferimento -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Carlin

Moura - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do

Deputado Domingos Sávio - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

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

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros

- Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

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

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo
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Moreira - Maria Tereza Lara - Padre João - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - 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

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“OFÍCIO Nº 10/2010*

Belo Horizonte, 12 de março de 2010.

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-lo, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do

art. 66, § 2º, c/c o art. 122 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e do art. 18,

incisos VIII e XV, da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, para

deliberação dessa augusta Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei que cria

cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais, dispõe sobre a revisão de vencimentos e dá outras providências.

Para que o Ministério Público tenha o mínimo de condições necessárias para a

estruturação do planejamento estratégico, é necessário que cada Promotoria de

Justiça esteja assessorada por um Analista e um Oficial do MP.

Assim, para a consecução do planejamento estratégico e sua gestão, é inescusável

que se criem 121 cargos efetivos de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34, e

282 cargos efetivos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48, assim como, em
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comissão, 2 cargos de Assessor Especial, padrão MP-92; 3 cargos de Coordenador

III, padrão MP-83; 5 cargos de Coordenador II, padrão MP-75; 7 cargos de

Coordenador I, padrão MP-71; 5 cargos de Assessor IV, padrão MP-73 e 10 cargos

de Assessor III, padrão MP-70.

Ressalte-se, na oportunidade, relativamente ao aspecto financeiro, que a criação

destes cargos não gera despesas de imediato, as quais ocorrerão apenas após o

respectivo provimento, quando o ordenador de despesas da Instituição deverá

observar as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio

de 2000, e a disponibilidade orçamentária assegurada ao Ministério Público,

preocupação expressa no art. 7º do referido projeto de lei.

A proposição, ademais, estabelece o preceito da vedação ao direito do recebimento

de horas extras em razão da prestação de serviços extraordinários, assim como

disciplina a revisão geral, de acordo com o disposto no art. 37, inciso X, da

Constituição da República, para os servidores do Ministério Público, no percentual de

10% (dez por cento), passando o multiplicador do MP-01 ao MP-44 a corresponder ao

valor de R$811,80 (oitocentos e onze reais e oitenta centavos); do MP-45 ao MP-60,

ao valor de R$798,60 (setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos); do

MP-61 ao MP-79, ao valor de R$786,50 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta

centavos); e do MP-80 ao MP-98, ao valor de R$767, 80 (setecentos e sessenta e

sete reais e oitenta centavos).

Neste sentido, impende informar que, atualmente, o valor dos multiplicadores

encontra-se previsto no Quadro IV.2 do Anexo III da Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos da Lei n° 17.681, de 23 de julho de 2008, com vigência a

partir de 1º de janeiro de 2008.

Na previsão da receita corrente líquida para o presente exercício, o Ministério

Público está dentro dos limites de despesas com pessoal dispostos no art. 20, inciso

II, alínea “d”, e no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na certeza da aprovação do presente projeto de lei, reitero a Vossa Excelência

protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.
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IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E REFLEXO NA LRF

* - O quadro contendo o impacto orçamentário e financeiro e o reflexo na LRF foi

publicado na edição do “Diário do Legislativo” de 20.3.2010.

PROJETO DE LEI Nº 4.384/2010

Cria cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, dispõe sobre a revisão de vencimentos e dá outras

providências.

Art. 1º - Ficam criados no Quadro de Provimento Efetivo do Quadro Permanente

dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a que se

refere o art. 3° e Anexo I, item I.1, da Lei n° 16. 180, de 16 de junho de 2006, alterado

pelo art. 5°, Anexo I, da Lei n° 17.681, de 23 de j ulho de 2008:

I - 121 cargos de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34; e

II - 282 cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48.

Art. 2º - Ficam criados no Quadro Específico de Provimento em Comissão do

Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais, a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006:

I - 2 cargos de Assessor Especial, padrão MP-92;

II - 3 cargos de Coordenador III, padrão MP-83;

III - 5 cargos de Coordenador II, padrão MP-75;

IV - 7 cargos de Coordenador I, padrão MP-71;

V - 5 cargos de Assessor IV, padrão MP-73;

VI - 10 cargos de Assessor III, padrão MP-70.

Art. 3º - Os cargos de Assessor Especial Financeiro e de Assessor Especial

Administrativo, ambos padrão MP-92, a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº

16.180, de 16 de junho de 2006, passam a ser de recrutamento amplo.

Art. 4º - Os cargos de Supervisor I e Supervisor II de que trata o item c do Anexo III

da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006, passam a denominar-se, respectivamente,

Assessor Administrativo I e Assessor Administrativo II, mantidos os respectivos

códigos, a forma de provimento, os padrões de vencimento e os quantitativos.

Art. 5º - Fica alterado o padrão de vencimento do cargo de Diretor-Geral, padrão

MP-92, mantido o respectivo código, a forma de provimento e o quantitativo.
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Art. 6º - Ao servidor do Ministério Público investido em cargo de provimento em

comissão é vedado o direito ao recebimento de horas extras em razão da prestação

de serviços extraordinários.

Art. 7º - O quadro de multiplicadores da Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos constante do item IV.2 do Anexo III da Lei n° 17.681, de 23.07.2008,

passa a vigorar com os valores constantes do Anexo I desta lei.

Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 1º de

janeiro de 2010 os efeitos do disposto no art. 7º.

ANEXO I

(a que se refere o art. 6º da Lei nº , de de de 2010)

“ANEXO III

(a que se referem os arts. 7° e 8° da Lei nº 17.681 , de 23 de julho de 2008)

IV.2 - Multiplicadores

Padrão Valor

MP-01 ao MP-44 R$ 811,80

MP-45 ao MP-60 R$ 798,60

MP-61 ao MP-79 R$ 786,50

MP-80 ao MP-98 R$ 767,80”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 11/2010*

Belo Horizonte, 11 de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência, nos termos do

art. 122 da Constituição do Estado de Minas Gerais e do art. 18, inciso VIII, c/c art.

273, da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, para deliberação dessa
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augusta Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei, cujo objeto consiste na

alteração da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, e da Lei

Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, as quais dispõem sobre a organização

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Na certeza de uma decisão favorável à proposição vertente, apraz-me renovar a

Vossa Excelência protestos de especial estima e distinta consideração.

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2010

Altera dispositivo da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, e da Lei

Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, os quais dispõem sobre a organização

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - O artigo 4º da Lei Complementar n° 34, de  12 de setembro de 1994, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - São órgãos do Ministério Público:

I - da administração superior:

a) a Procuradoria-Geral de Justiça;

b) o Colégio de Procuradores de Justiça;

c) o Conselho Superior do Ministério Público;

d) a Corregedoria-Geral do Ministério Público.

II - de administração:

a) as Procuradorias de Justiça;

b) as Promotorias de Justiça;

c) o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-MG.

III - de execução:

a) o Procurador-Geral de Justiça;

b) o Conselho Superior do Ministério Público;

c) os Procuradores de Justiça;

d) os Promotores de Justiça;

e) a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -

JURDECON.

IV - auxiliares:
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a) os Centros de Apoio Operacional;

b) a Comissão de Concursos;

c) o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional;

d) os órgãos de apoio administrativo e de assessoramento;

e) os estagiários.”

Art. 2º - O art. 23 da Lei Complementar n° 61, de 1 2 de julho de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23 - Compete ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -

Procon-MG, órgão de administração do Ministério Público, executar a coordenação

da política do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC, com competência,

atribuições e atuação em todo o Estado, cabendo-lhe:

I - planejar, elaborar e coordenar a política estadual de proteção e defesa do

consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas, reclamações e denúncias

apresentadas por entidades representativas; por grupo, categoria ou classe de

pessoas; por pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores

individuais, processando aquelas que noticiarem lesão ou ameaça de lesão a

interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

III - dar orientação permanente aos consumidores sobre seus direitos e deveres;

IV - informar, conscientizar, educar e motivar o consumidor, por diversos meios e

formas;

V - fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades

administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em

outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

VI - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e

julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei

Federal nº 8.078/90 e pela legislação complementar;

VII - elaborar e divulgar, na forma da lei, o cadastro estadual de reclamações

fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da

Lei Federal nº 8.078/90, e remeter cópia ao órgão federal incumbido da coordenação

política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, bem como fomentar, por
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diversos meios, a criação e divulgação dos cadastros municipais;

VIII - propor a celebração de convênios e celebrar termos de ajustamento de

conduta, na forma da lei;

IX - elaborar e divulgar o elenco complementar de cláusulas contratuais

consideradas abusivas nas relações de consumo no âmbito do Estado e divulgar o

elenco elaborado pelo órgão federal competente;

X - exercer as demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa do

consumidor e desenvolver outras compatíveis com suas finalidades.

§ 1º - A direção do Procon-MG será exercida por coordenador, escolhido livremente

pelo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais entre os Procuradores de Justiça e

Promotores de Justiça da mais elevada entrância.

§ 2º - Integram o Procon-MG os Promotores de Justiça de Defesa do Consumidor

do Estado de Minas Gerais.

§ 3º - As atividades do Procon-MG serão regulamentadas por ato do Procurador-

Geral de Justiça de Minas Gerais.

§ 4º - Das decisões proferidas pelas autoridades julgadoras integrantes do Procon-

MG, nos processos administrativos, caberá, no prazo de dez dias contados da data

da intimação, recurso voluntário sem efeito suspensivo, ou, caso haja a cominação de

pena de multa, com efeito suspensivo.

§ 5º - Da decisão que, em processo administrativo, julgar insubsistente a infração

recorrerá, de ofício, a autoridade julgadora que o presidiu.

§ 6º - Fica criada a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor - JURDECON, composta por, no mínimo, três Procuradores de Justiça

designados pelo Procurador-Geral de Justiça, à qual compete proferir, por maioria de

seus membros, decisão administrativa fundamentada e definitiva em julgamento de

recursos voluntários e necessários, interpostos contra as decisões das autoridades

julgadoras nos processos administrativos.

§ 7º - Fica autorizada, mediante regulamentação em Regimento Interno, aprovado

pela Câmara de Procuradores de Justiça, a competência da JURDECON para

elaborar súmulas ou enunciados que propiciem a otimização da atividade finalística

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

JUSTIFICATIVA

O projeto ora apresentado tem por objetivo a alteração do artigo 23 da Lei

Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, e do artigo 4º da Lei Complementar nº

34, de 12 de setembro de 1994.

Esta proposta visa instituir mecanismos que possibilitem a modernização das

atividades do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, também conhecido

como Procon Estadual ou Procon-MG, foi integrado à estrutura do Ministério Público

em 1989, por força do artigo 14 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição Estadual de Minas Gerais. Desde então, o órgão faz parte da

estrutura do Ministério Público, conforme o artigo 273 da Lei Complementar nº 34, de

12 de setembro de 1994, e o artigo 22 da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de

2001. Atualmente, por ato do Procurador-Geral de Justiça, suas atividades

encontram-se regulamentadas pela Resolução PGJ-MG nº 68/2008.

Reconhecido como um dos mais atuantes e eficientes órgãos de defesa do

consumidor do País, o Procon-MG está presente em todo o estado de Minas Gerais,

através das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor.

Todavia, diante dos novos desafios impostos pelo mercado de consumo, tornam-se

necessários aperfeiçoamentos e aprimoramentos na atuação do Procon-MG, a fim de

proporcionar maior agilidade e dinamismo nas decisões de sua coordenação e uma

penetração mais eficaz de suas ações no interior do Estado.

Conforme a proposta apresentada, decisões mais dinâmicas e ágeis serão

possíveis com a criação, dentro do Procon-MG, de uma estrutura de coordenação

distinta da atual. De fato, hoje integram a Secretaria Executiva do Procon-MG apenas

os Promotores de Justiça de Defesa do Consumidor da Capital, que se dedicam às

ações administrativas, preventivas, educacionais e repressivas, proferindo decisões.

Ora, esses procedimentos fazem com que a Secretaria Executiva do Procon-MG, que

é atualmente a sua coordenação, ocupe todos os seus esforços com a atividade final

do órgão, deixando para segundo plano as ações de planejamento estratégico e de

integração com o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor.
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Vê-se portanto que, da forma como está concebido na legislação vigente, o Procon-

MG não dispõe de uma estrutura que permita ao seu coordenador, nomeado

livremente pelo Procurador-Geral de Justiça, juntamente com todos os integrantes do

SEDC, elaborar, planejar e perseguir as metas e os objetivos da Política Estadual de

Defesa do Consumidor.

A presente proposta irá permitir ao Ministério Público dar o primeiro passo na

concepção de um novo modelo de atuação para o Procon-MG, tornando-a mais

dinâmica e ágil, e, por isso, mais eficaz em relação aos novos desafios e problemas

do mercado consumidor. Tal fato refletirá notadamente no interior do Estado, onde os

Promotores de Justiça de Defesa do Consumidor passam a ser efetivamente

integrantes do Procon-MG, contando com maior apoio e submetendo-se às diretrizes

definidas para a atuação administrativa.

Por último, torna-se necessária a alteração do artigo 4º da Lei Complementar nº 34,

de 12 de setembro de 1994, para os fins de integrar o Procon-MG como órgão de

administração do Ministério Público, e a JURDECON como órgão de execução do

Ministério Público. No tocante à JURDECON, foi-lhe prevista a competência,

mediante regulamentação em regime interno, para elaborar súmulas ou enunciados

que propiciem a otimização da atividade finalística do Procon-MG.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 12/2010*

Belo Horizonte, 11 de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência, nos termos do

art. 122 da Constituição do Estado de Minas Gerais e do art. 18, inciso VIII, c/c art.

273, da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, para deliberação dessa

augusta Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei, cujo objeto consiste na

alteração da Lei Complementar nº 66, de 22 de janeiro de 2003, que criou o Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC – e o Conselho Gestor do

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
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Na certeza de uma decisão favorável à proposição vertente, apraz-me renovar a

Vossa Excelência protestos de especial estima e distinta consideração.

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2010

Altera dispositivos da Lei Complementar n° 66, de 2 2 de janeiro de 2003, que criou

o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC - e o Conselho

Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 1º - Os artigos 2º, 4º, 6º e 7º da Lei Complementar n° 66, de 22 de janeiro de

2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° - O FEPDC tem por objetivo financiar ações  para o cumprimento dos

objetivos da Política Estadual de Relações de Consumo, de forma a prevenir e

reparar danos causados ao consumidor.

§ 1º - Os recursos arrecadados pelo FEPDC serão aplicados na recuperação de

bens, na promoção de eventos educativos e científicos, na edição de material

informativo sobre direitos e deveres do consumidor, bem como na modernização

administrativa e aprimoramento técnico e jurídico dos órgãos públicos responsáveis

pela execução de políticas relativas às relações de consumo e das entidades não

governamentais sem fins lucrativos, constituídas nos termos da lei civil pelo menos

um ano antes, que tenham, como finalidade principal, a defesa e proteção do

consumidor.

§ 2º - O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, assim como o seu

Conselho Gestor, serão presididos por um membro do Ministério Público, indicado

pelo Procurador-Geral de Justiça.”.

“Art. 4° - Poderão ser beneficiários do FEPDC, para  os fins previstos no § 1º do art.

2° desta lei:

I - o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, estadual ou

municipal, que tenha a atribuição de defender ou proteger o consumidor, bem como

promover a educação para o consumo;

II - entidades não governamentais sem fins lucrativos, legalmente constituídas nos

termos da lei civil pelo menos um ano antes, que tenham, como finalidade principal, a

defesa e proteção do consumidor;
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 III - o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-MG -,

mediante aprovação, na forma da lei, de orçamento operacional para custeio de suas

atividades.

Parágrafo único - Os benefícios a serem recebidos por aqueles indicados nos

incisos I e II deste artigo serão condicionados à aprovação de projeto pelo Conselho

Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - CGFEPDC -, no

qual deverão ser informadas as atividades a se realizar, o público-alvo a ser atingido,

o valor do custeio pretendido, o prazo de execução, dentre outras informações.”.

“Art. 6° - O Conselho Gestor do FEPDC, integrado po r treze membros, tem a

seguinte composição:

I - quatro membros do Ministério Público, preferencialmente com atribuições na

defesa do consumidor, indicados pelo Procurador-Geral de Justiça;

II - o Coordenador do Procon-MG;

III - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais -

OAB-MG -;

IV - dois representantes de entidades privadas de defesa do consumidor,

constituídas nos termos da lei civil pelo menos um ano antes da indicação;

V - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

indicado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ou por outra que

venha substituí-la;

VI - dois representantes de Procons municipais;

VII - um representante da Secretaria de Estado de Educação ou de outra que venha

a substituí-la;

VIII - um representante de entidade de fornecedores, com atuação no Estado de

Minas Gerais, da área de comércio, serviços ou indústria.

Parágrafo único - O Ministério Público fixará o procedimento de escolha dos

membros a que se referem os incisos IV, VI e VIII deste artigo.”.

“Art. 7° - Compete ao Conselho Gestor do FEPDC, alé m das incumbências

definidas no art. 5º desta lei:

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos e acompanhar sua execução;

II - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do FEPDC;
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III - elaborar a proposta orçamentária do FEPDC;

IV - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do FEPDC;

V - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos na Lei

n° 8.078, de 11 de setembro de 1990;

VI - aprovar, juntamente com a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, o

orçamento operacional de custeio das atividades do Procon-MG;

VII - aprovar e firmar convênios e contratos, por meio da Procuradoria-Geral de

Justiça de Minas Gerais, objetivando atender ao disposto no inciso VI deste artigo;

VIII - aprovar os projetos referidos no parágrafo único do artigo 4º desta lei;

IX - promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis

interessadas, eventos educativos e científicos;

X - fazer editar, diretamente ou em colaboração com órgãos oficiais, material

informativo sobre a matéria mencionada no art. 2° d esta lei;

XI - auxiliar o Procon-MG no planejamento, elaboração e coordenação da política

estadual de proteção e defesa do consumidor.

Parágrafo único - O Ministério Público regulamentará, mediante ato normativo, a

competência do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor, prevista no inciso XI.”.

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

Justificativa

O projeto ora apresentado tem por objetivo a alteração dos artigos 2º, 4º, 6º e 7º da

Lei Complementar n° 66, de 22 de janeiro de 2003.

Esta proposta visa propiciar a participação de representante da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, de órgãos municipais de defesa do

consumidor (Procons municipais), da Secretaria de Estado de Educação e de

entidade representativa de fornecedores no Conselho Gestor do Fundo Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC.

Criado pela lei complementar supracitada, o FEPDC tem a finalidade de financiar

ações para o cumprimento dos objetivos da Política Estadual de Relações de

Consumo, de forma a reparar danos causados ao consumidor. Ele recebe, dentre

outros recursos, todas as multas aplicadas pelo Procon-MG e, por meio de
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deliberações de seu Conselho Gestor, custeia com esses valores projetos, ações e

atividades cujo objetivo seja a defesa do direito do consumidor ou a educação para o

consumo.

Diante da importância do FEPDC para a Política Estadual de Defesa do

Consumidor, torna-se necessária a representação, em seu Conselho Gestor, dos

órgãos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Procons municipais, Secretaria de

Estado de Educação e entidade representativa de fornecedores. Essas quatro

entidades têm papel essencial na defesa do consumidor ou na sua educação para um

consumo consciente, saudável e ecologicamente sustentável.

Com essa nova composição, o Conselho Gestor produzirá, em suas deliberações,

decisões mais acertadas para a aplicação dos recursos do FEPDC, sendo isso um

ganho inquestionável para a população mineira.

Além dessa importante alteração, a presente proposta visa promover alterações de

termos técnicos e jurídicos necessários à boa compreensão da norma e,

consequentemente, à sua regular e adequada aplicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, encaminhando informações prestadas pela Corregedoria-Geral de

Justiça desse Tribunal relativas ao Requerimento n° 3.914/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da Caixa Econômica

Federal (26), informando a celebração de contratos de repasse de recursos do

Orçamento Geral da União. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando de Almeida Martins, Procurador da República, solicitando

informações acerca de quaisquer procedimentos ou processos instaurados no âmbito

da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária relacionados com o “caso
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Comig-Solaris-BNDES”. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.385/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Paraguaçu, 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 Paraguaçu, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 18 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Paraguaçu, com

sede nesse Município, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos,

criada em 2003.

A associação tem por finalidade incentivar a integração entre a comunidade e as

instituições policiais, visando a melhoria e o progresso da segurança pública; realizar

estudos com o escopo de proporcionar o aumento da segurança na comunidade,

visando dar ainda mais eficiência às Polícias Civil e Militar; e promover ações em

órgãos competentes para angariar melhorias nas estruturas policiais.

Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista 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 de

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

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Nº 5.676/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Eliana Piola por sua posse como Coordenadora

da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria de

Desenvolvimento Social. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 5.677/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Ilusão Esporte Clube pelos 65 anos de sua fundação e pela

inauguração do salão anexo Jose Duarte Byrro. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.678/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Eliza Marinha de Jesus pelo seu centenário de

nascimento. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.679/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a União Ruralista Rio Doce pela posse da nova diretoria,

eleita para a gestão 2010-2012. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.680/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para que regulamente, na

totalidade, a Lei nº 18.365, de 2009 - Lei Florestal. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.681/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Vice-Governador e ao Secretário de Saúde pedido de

providências para viabilizarem recursos financeiros destinados à Apae, à Vila

Vicentina e ao Hospital de Caxambu. (- À Comissão do Trabalho.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Neider

Moreira, Mauri Torres, Sávio Souza Cruz e outros e João Leite e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Cultura, de Turismo, de Administração Pública e de Segurança

Pública.

Oradores Inscritos

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; Deputados;

Deputada Gláucia Brandão; telespectadores da TV Assembleia; cidadãos e cidadãs

de Minas que acompanham esta reunião da Assembleia, boa-tarde.
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Sr. Presidente, já há alguns dias gostaria de ter vindo a esta tribuna para comentar

o périplo do Presidente Lula pelo mundo. O Presidente e o seu partido, o PT, sempre

fizeram uma crítica muito forte ao PSDB e ao Presidente Fernando Henrique Cardoso

pelas suas viagens. Mas o Presidente Lula ganha disparado em relação a isso, pois

gosta de viajar. Até comprou um avião novíssimo por US$169.000.000,00, um Airbus,

para viajar pelo mundo. Aposentou o “Sucatão”, em que o Presidente Fernando

Henrique Cardoso viajava. O Lula gosta de viajar naquele avião bonito e leva um time

forte para as suas viagens. Mas não quero entrar nesses detalhes, pois a população

brasileira tem visto os gastos impressionantes desse governo, que, às vezes, não têm

muito sentido.

Outro dia foi a posse do Presidente do Chile, num momento de muita dor por que

passava esse país. Como o Presidente do Chile é de centro-direita, o nosso

Presidente nem sequer foi ao Chile para participar da posse do novo Presidente

chileno. Mas o nosso Presidente foi a Cuba - aliás, essa é uma viagem que ele gosta

de fazer -, para encontrar com os seus companheiros. Os companheiros dele lá são

apenas um lado, o lado daqueles que construíram aquele paredão em Cuba para

matar os que não concordam com o regime adotado pelos irmãos Castro, Fidel e

Raul Castro.

Estava o Presidente justamente num momento em que um dos dissidentes, alguém

de oposição ao regime de Cuba, regime do paredão, que já matou tantas pessoas

contrárias a ele na ilha, morreu. Conversava com um médico e perguntava-lhe como

Zapata, opositor ao regime de Cuba, resistiu 85 dias de greve de fome. Após esse

período, desfaleceu. A sua morte começa a desencadear a luta por algumas coisas

que conhecemos na história, que é pródiga em mostrar, nesses momentos, aquilo

que as pessoas sentem, algo que Deus nos deu, que é o mais fundamental para o ser

humano, a liberdade, sem a qual não se tem alegria, não se tem vida. É essa falta de

liberdade que os regimes ditatoriais do comunismo empregaram no mundo.

Tive oportunidade, como atleta, de ir até a Cortina de Ferro e ver o sofrimento

daquele povo por falta de liberdade. Foi-lhe tirado o direito de ir e vir, de atravessar

uma fronteira. As pessoas não suportaram a dureza daquele regime na ex-União

Soviética. Agora também vemos alguns cubanos se atirarem ao mar em cima de
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carcaça de automóvel, buscando a liberdade, o poder pensar, o poder falar. Outro

dia, em nossa cidade de Itajubá, no Sul de Minas, de alguma forma governada pelo

PT, uma rádio foi fechada, porque fazia oposição. Que espírito é esse? Que

pensamento é esse que fala em democracia, mas não aceita oposição, o contrário? É

isso que estamos vendo em Cuba.

A história está repleta de exemplos. Lembro aqui o famoso navio que levava os

israelenses de volta para a sua terra e foi parado por tropas inglesas. Inicia-se uma

greve de fome em que morre um dos mais importantes médicos da época.

Desencadeia-se, então, um clamor mundial em relação à situação. Veremos isso em

Cuba, porque temos, infelizmente, já quase a morte de mais um dissidente, um

oposicionista. Cuba, esse modelo não aceita oposição. Aceita-se só uma ideia, um

partido.

Vemos agora mais um dissidente, Fariñas, que já está também numa situação

clínica muito delicada em Cuba. Perguntaram ao Presidente Lula o que ele achava

disso. O Brasil é um país identificado com a liberdade, que lutou por ela, que lutou

para ter Oposição e que a viu chegar ao poder. O Presidente do Brasil, Lula,

oposicionista, que já fez a sua greve de fome, compara Zapata, Fariñas e outros

oposicionistas dos irmãos Castro a presos comuns, estupradores, bandidos que estão

na cadeia, no Brasil. O Presidente Lula pergunta, caso esses presos fizessem greve

de fome, se alguém se importaria, se alguém falaria alguma coisa. Que infelicidade!

Pedida a opinião dele sobre o que está sendo feito a esses oposicionista, o

Presidente Lula respondeu que não entra em questões internas de outros países,

pois as nações têm sua soberania e autodeterminação. O Presidente Lula fecha os

olhos à perseguição às mulheres em Cuba, às mães buscando seus filhos

desaparecidos. Ele não quer entrar nessa questão. Diz ser uma questão interna.

Direitos humanos não são questão interna, mas sim internacional, da humanidade.

Todos nós temos obrigação de opinar e de intervir. Por isso temos a Corte

Internacional de Direitos Humanos. O Presidente Lula fecha os olhos aos

oposicionistas que estão morrendo em Cuba. Isso me faz lembrar os sofistas na

Grécia. Eles achavam que o bom discurso, o bem-falar, ou seja, convencer o outro é

que é o certo. Não importa qual a argumentação, se ela é verdadeira ou não, o que
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interessa é convencer o outro.

O Presidente Lula não deveria meter-se em questões internas. Quando ele desceu

em Israel, começou a dar ordem lá. Dizia que Israel não podia fechar fronteira com

Gaza, que o país tinha de conversar com Irã, derrubar os muros e soltar os presos.

Ora, quem entende o Presidente Lula? Que discurso é esse? Ele acha que não pode

entrar nas questões internas de Cuba, mesmo os oposicionistas morrendo, mas

chega a Israel, quer dar palpite e ensinar? Agora ele vai se encontrar com

Ahmadinejad. Interessante dizer que o Presidente Lula visitou o Museu do

Holocausto, foi até lá colocar uma coroa de flores para 6 milhões de mortos no

holocausto da Segunda Guerra Mundial. Ele deve ter visitado também o lugar onde

está 1 milhão de crianças. Lá há vozes de crianças mortas no Holocausto, e ele deve

ter visitado esse lugar. Agora, o Presidente Lula deixa Israel e vai se encontrar com o

Presidente do Irã, que disse que não houve Holocausto. É mentira! Até em Belo

Horizonte temos sobreviventes do Holocausto. Eles estão por toda parte e já deram

testemunho nesta Casa.

O nosso Presidente, que não se mete em questões internas, deu ordens em Israel e

agora está se preparando para encontrar Ahmadinejad, que sonha em tirar Israel do

mapa, e é para lá que vai o Presidente Lula. Quem aguenta o Presidente Lula dando

palpite em tudo, em todas as coisas e ferindo os judeus que vivem aqui em Minas

Gerais e no Brasil? Nosso país tem ligação não apenas com os judeus, mas também

com os árabes e com os libaneses, e o Presidente Lula quer trazer essa briga para

cá. Mas ela não é nossa, não é do povo brasileiro. Mesmo assim, ele vai até lá dar

palpites nas questões de Israel.

Presidente Lula, queríamos seu palpite para salvar a vida de Zapata, lá em Cuba, e

também a vida de Fariñas e das mulheres cubanas que estão lá procurando seus

filhos desaparecidos. Além disso, queríamos que V. Exa. falasse contra a violência

das mulheres no Irã e a perseguição aos cristãos lá, que é o terceiro país onde temos

mais cristãos presos por falarem da sua fé, da sua religião. O Presidente Lula se

associa a esses que prendem os cristãos, e não temos nenhuma palavra dele em

favor das mulheres no Oriente Médio, em favor da oposição em Cuba e também em

favor dos cristãos presos no Irã, na Coreia do Norte e na China. Nenhuma palavra.
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Diz o Presidente que são questões internas.

Repito, questões de direitos humanos são questões da humanidade, são questões

internacionais. Temos tribunal internacional para julgar as agressões aos direitos

humanos.

Não dá para aceitar esse discurso do Presidente Lula. Sobre esse discurso do PT

fechando a rádio, espero que ele chegue à Assembleia, para tomarmos medidas

sobre essa denúncia. Não podemos aceitar isso no Brasil, porque temos uma ligação

com a liberdade. Sempre lutaremos pela liberdade e nunca ficaremos calados frente a

essas agressões que estamos vendo acontecer contra o que é mais sagrado e que

sempre defenderemos. Nós lutaremos pelos direitos, queremos os direitos e sabemos

da perseguição aos cristãos.

Recentemente, a revista “Veja” fez uma grande reportagem mostrando os

brasileiros que vivem no exterior. As pessoas pensam que os brasileiros mais

respeitados no exterior fazem parte da diplomacia brasileira, o que não é verdade.

Em primeiro lugar, entre os mais respeitados estão os missionários cristãos

brasileiros; em segundo lugar, os atletas brasileiros. Entretanto, o governo brasileiro,

ou melhor, o Presidente Lula desconhece os missionários brasileiros que hoje estão

presos nos países que ele defende e está visitando e com os quais tem alianças. A

verdade é que ele não quer tocar nessas questões. Ele desconhece a perseguição

aos cristãos no Irã. O Presidente Lula desconhece a perseguição na China e na

Coreia do Norte, bem como a perseguição às mulheres. Nenhuma palavra da

diplomacia brasileira ou do Presidente Lula em relação a essa perseguição contra os

cristãos e contra as mulheres.

É lamentável. Há muitos dias estou querendo vir a esta tribuna defender valores

fundamentais do povo brasileiro. Nós aprendemos a viver livres, especialmente em

Minas Gerais, pois aqui nasceram os movimentos pela liberdade. Aliás, este é o bem

mais fundamental que Deus deu ao homem e à mulher: a liberdade. Não podemos

ser escravos de ninguém, por isso o descontentamento com o nosso Presidente por

essas manifestações infelizes. Esperamos que o Presidente tome uma atitude em

nome do povo brasileiro, na luta contra a perseguição contra as mulheres, contra os

cristãos e contra os que fazem oposição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores da imprensa que fazem a cobertura “in loco” da reunião desta tarde na

Assembleia, servidores da Casa, galerias, cidadãos que nos acompanham de casa

ou de seu local de trabalho pela TV Assembleia. Neste momento, chegamos a mais

de 300 Municípios, ao vivo.

Sr. Presidente, dois assuntos me trazem a esta tribuna. Estou procurando a notícia

mais relevante de que gostaria de falar em primeiro lugar. Ela estava marcada, mas

eu a perdi. É importante que essa notícia seja dada antes da que irei trazer em

seguida.

Mas, adiantando, enquanto localizo aqui... Aqui está. O jornal “O Tempo”, hoje, no

seu primeiro caderno, na pág. 32, traz uma notícia de relevante importância.

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, uma

audiência atendendo a requerimento meu para discutirmos a questão dos Agentes

Penitenciários, que até hoje não está resolvida. No ano passado houve um acordo

com o governo, com o Líder do Governo e com o Secretário da Casa Civil. Em função

desse acordo, votamos tudo o que estava para ser votado, tanto projetos do governo

quanto dos Deputados. Cumprimos nossa palavra e nossa parte no acordo. Para

nossa surpresa, quando retornamos este ano aos trabalhos, fomos surpreendidos,

como disse, com a notícia de que o acordo não havia sido cumprido.

Então, começou uma novela, que dasaguou na realização nesta manhã, aqui, na

Assembleia, de uma audiência pública, noticiada pelo jornal “O Tempo”, que cita,

aliás, que a requerimento meu essa audiência foi convocada. Considerei o resultado

satisfatório. Nessa audiência, encaminhei uma sugestão que foi acatada: que, na

terça-feira, às 10 horas, fizéssemos uma reunião com o Subsecretário de Assuntos

Penitenciários, Dr. Genílson, no meu gabinete, com a presença dos Deputados

diretamente ligados e envolvidos na causa dos ex-Agentes Penitenciários e com a

presença de um representante dos Agentes.

Essa é a notícia relevante e importante que eu deveria dar. Essa é a notícia

construtiva de um jornal como “O Tempo”, que tem compromisso com a verdade e

com a divulgação das boas ações desta Casa. Parabenizamos tanto o “O Tempo”
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quanto o “Hoje em Dia”, que mandam a esta Casa os seus jornalistas, que produzem

aqui suas matérias e a reproduzem nos seus jornais, nos seus veículos.

Hoje li uma notícia que outros colegas também leram, mas que eu não havia visto.

Trata-se de uma notícia apócrifa porque está em uma coluna que tem por título “Em

dia com a política”, do jornal “Estado de Minas”. Falo que é apócrifa porque não tem

aqui o nome do jornalista ou da jornalista responsável pela matéria. Mas eu vou lê-la

como está aqui colocada. Em seguida, peço permissão aos colegas para fazer aqui

um comentário, que tem também um tom de defesa deste parlamentar e de suas

ações neste Parlamento. A notícia que aqui está no primeiro caderno, página 2,

publicada no dia 18/3/2010, é a seguinte: “Mudança de hábito. O comentário geral na

Assembleia Legislativa é que o Deputado Vanderlei Miranda, antes sempre afável

com os colegas, mudou depois que assumiu a Liderança do PMDB na Casa. Passou

a fazer discursos tão eloquentes quanto vazios em Plenário, além de assumir

posições intransigentes e radicais. Os Deputados Estaduais brincam que, assim que

ele chega ao Plenário, a frase mais ouvida é: “Xô, Liderança!”. É, anda feia a coisa”.

Primeiro, quero dizer que quem escreveu isso aqui não me conhece. E duvido que

tenha vindo a esta Casa produzir essa matéria. Alguns colegas até me disseram que

não valeria a pena vir à tribuna e fazer esta defesa, mas sinto-me no dever e no

direito de vir, sim, fazer esta defesa. Deputado Doutor Ronaldo, primeiro quero dizer

que passei pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde exerci dois anos do meu

mandato e deixei lá 40 amigos entre os Vereadores, amigos e amigas, sem

considerar todos os funcionários e servidores da Casa, ali deixei grandes amigos.

Neste Parlamento, minha postura no relacionamento com os colegas sempre foi de

muito respeito. Percebo que existe também da parte deles muito respeito por minha

pessoa. Da mesma forma tenho carinho e respeito por cada um das Deputadas e dos

Deputados, percebo que há reciprocidade desse carinho e desse respeito. Portanto,

essa notícia não reproduz a verdade. Vou mais além: quando é dito aqui que, depois

que assumi a liderança do PMDB, tornei-me radical, isso para mim é elogio. Se

buscarmos a tradução literal de “radical”, veremos que se trata daquele que tem raiz.

Graças a Deus, tenho raízes profundas, de compromisso com o meu mandato, com o

eleitor que votou em mim, com as demandas que chegam a esta Casa. Sou radical,
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sim; tenho um mandato enraizado no compromisso de honrar o voto que me trouxe

para cá - e não foram poucos: quase 50 mil votos.

Mas, Sr. Presidente, vou mais além. Essa notícia apócrifa diz que passei a fazer

discursos tão eloquentes quanto vazios no Plenário. Muito bem, vamos analisar essa

frase, que me agride, que me ataca e que está aqui no jornal “Estado de Minas”.

Primeiro, se defender os interesses da classe trabalhadora nesta tribuna é discurso

vazio, continuarei fazendo discurso vazio; se vir a esta tribuna e expor os anseios dos

aposentados do nosso Estado, que neste momento veem na televisão uma

propaganda muito bonita falando do cuidado que existe com eles - e estão há anos

sem reajuste -, for discurso vazio, continuarei a fazer discursos vazios; se vir a esta

tribuna e comprar a briga, no bom sentido, de mais de 300 pais e mães de família que

foram dispensados no ano passado, os Agentes Penitenciários, e realizar uma

audiência pública nesta Casa para resolver a questão deles é discurso vazio,

continuarei fazendo esse discurso vazio; se vir a esta tribuna e apresentar dois

“contrachoques” - porque aquilo não é contracheque - de servidores da Secretaria de

Segurança mostrando que um ganha R$350,00 e outro R$360,00, menos que um

salário mínimo, o que é inconstitucional, se isso é discurso vazio, Deputado Antônio

Júlio, continuarei fazendo discurso vazio nesta Casa. Peço, por favor, ao serviço de

som que não o abaixe, por gentileza. Se vir aqui e defender os funcionários do DER,

que há anos não têm um centavo de aumento, é discurso vazio, continuarei a fazer

discurso vazio; se vir a esta tribuna e defender os que estão hoje nas vergonhosas

filas da saúde esperando por uma cirurgia de alta complexidade, por uma cirurgia

bariátrica e alguns até morrendo, se isso é discurso vazio, continuarei fazendo esse

discurso vazio.

Srs. Deputados, Sr. Presidente, essa notícia foi muito infeliz. Quem escreveu e

publicou isso aqui não conhece este Deputado e esta Casa. Primeiro, deveria ter

vindo aqui, “in loco”, como fazem outros jornalistas representantes de outros órgãos

da imprensa, para depois publicar uma notícia mentirosa. Entretanto, querer também

solapar-me o direito de fazer meu discurso como Líder da Bancada do PMDB que

sou, não por exigência e nem por vontade própria, mas por aquiescência de todos os

meus companheiros de bancada, que assinaram para que eu assumisse essa
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Liderança, é demais.

Mas a pessoa se esqueceu de dizer que também sou Vice-Líder do bloco da

Oposição nesta Casa e, como tal, é claro que meu discurso às vezes pode incomodar

algumas pessoas. Não sei a serviço de quem está essa notícia. Só quero dizer, mais

uma vez, que a pessoa foi muito infeliz ao dizer que tenho posições intransigentes.

Meu Deus do céu! O que mais tenho feito nesta Casa, Sr. Presidente - V. Exa. é

testemunha -, é buscar o diálogo, sentar, conversar e discutir. Para isso não tenho

poupado esforço e tempo. Até à noite, na minha casa, trato de assuntos que não

foram resolvidos durante o dia, aqui na Assembleia. Dizer que sou intransigente?

Com quem? Não posso aceitar essa notícia como verdadeira.

É fato que, quando falamos nesta tribuna, o número de pessoas nos ouvindo é

milhares de vezes maior que o das que leram essa notícia. Algumas sequer tomaram

conhecimento dessa nota; só o fizeram agora, com a leitura que fiz aqui. Reafirmo

minha posição, meu compromisso e meu respeito por este Parlamento e por aqueles

que me conduziram a esta Casa. Não me calarei. Se isto é discurso vazio, é o que

continuarei fazendo. Gostaria de lembrar ao responsável por essa nota apócrifa que

não é meu discurso que é vazio, e, sim, o Plenário. Cobram que estejamos aqui para

que haja quórum para votarmos. Mas, mesmo num plenário vazio como o desta tarde,

em respeito aos milhares de telespectadores que estão do outro lado nos

acompanhando pela TV Assembleia, achei que deveria fazer este pronunciamento.

Acho que mereço, por parte desse órgão de imprensa, do qual sou assinante há

muitos anos - e pretendo continuar como tal... Quem fala aqui não é o assinante, é o

parlamentar que se sentiu ofendido por notícia mentirosa como essa. Alguns

Deputados me perguntaram quem tinha plantado isso - sabemos muito bem o que

significa “plantar” uma notícia -, e disse que não sabia quem tinha esse interesse,

uma vez que tenho relação de cordialidade, amizade e respeito com todos aqui na

Casa. Quero continuar deixando essa marca do meu relacionamento enquanto aqui

estiver e enquanto Deus me permitir.

Encerro minha fala com um pensamento - parece-me que é de Santo Agostinho -

de que gosto muito: “Quando você for falar, cuide para que suas palavras sejam

melhores do que seu silêncio”. Transfiro esse pensamento a quem colocou essa nota.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o que

me traz aqui, hoje, é a repercussão da Cidade Administrativa. Sinto-me na obrigação

de fazer análise sobre o que tem acontecido depois da inauguração.

Quando o governo apresentou na Assembleia o projeto, ou seja, a ideia da

construção do Centro Administrativo, fui o único Deputado que levantou algumas

questões, principalmente sobre a localização. O governo tentou dizer que era o

melhor local. Eu dizia que era um risco muito grande o governo do Estado centralizar

todos os funcionários num único local, com uma entrada só. Quer dizer, pará lá, só

existe uma via de acesso.

Lembro-me de que o rapaz da Comig se assustou quando fiz esse pronunciamento

e me disse que não haveria problema algum, Deputado Doutor Ronaldo, porque a

polícia ia manter um batalhão no Centro Administrativo. Ora, lá é batalhão ou Centro

Administrativo ou Cidade Administrativa? Pelo menos em tese, lá trabalharão os

funcionários do Estado. O governo insistiu porque, quando vieram aqui apresentar o

projeto, Deputado Ivair Nogueira, a obra já estava contratada. O contrato da obra

ainda está “sub judice”. O Ministério Público, apesar de ser lentamente ... Se fosse

uma prefeitura pequena ou um Prefeito sem estrutura, ele teria paralisado a obra. No

entanto, há a questão do governo que hoje manipula a tudo e a todos, inclusive ao

Ministério Público, naquelas ações. Uma obra inicialmente orçada em

R$560.000.000,00 e que custou mais R$2.000.000.000,00 aos cofres. Aí, começaram

a surgir os problemas. No dia da inauguração, caiu uma chuva que Deus deu. Às 4

horas da madrugada, era para terem cancelado a inauguração da obra. Por quê?

Porque na parte de baixo do Centro Administrativo, Deputado Doutor Viana, havia

quase 2m de água. Foi um deus-nos-acuda. Tanto que quem lá foi não teve

oportunidade de visitar o auditório, porque este estava totalmente encharcado, com

mais de 1m de água. Na última segunda-feira, ocorreu o inverso. Faltou água no

Centro Administrativo. Tiveram de mandar todos os funcionários para casa porque

não havia água. Tudo bem até aí, porque isso faz parte. Uma obra grande que está

iniciando as suas atividades realmente tem esses problemas. No entanto, cansei de
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dizer que o governo iria ficar nas mãos do funcionalismo público e dos movimentos

reivindicatórios e que lá poderia haver um desastre muito grande para Minas Gerais

quando ocorressem as movimentações grevistas, e radicalizassem... Aliás, irão

radicalizar, porque, até agora, os líderes sindicais das secretarias do governo têm

estado sem ação. Não sei por qual motivo. Como disse, é a dominação do governo

nos sindicatos. Agora, estão começando a manifestar-se as centrais. Disse que

haveria um movimento de greve lá e que o governo ficaria refém do funcionalismo

público.

Repito: o dono da Comig - pois agora ela tem dono - disse que lá haveria polícia e

que esta não deixaria isso acontecer. Talvez ele ainda não conheça um pouco do

movimento grevista e sindical. Na verdade, quando estiverem organizados, o que

mais irão querer é fechar a MG-010 e o Aeroporto de Confins para quem estiver

chegando e saindo. Isso é fácil de ser feito. A polícia não desmontará isso de uma

hora para outra. É irresponsabilidade do Coronel dizer que desmonta, porque não

desmonta. Se lá houver 200 ou 300 pessoas, não chegarão de qualquer jeito. É

lógico que haverá negociação, mas esta demorará uma ou duas horas, dependendo

dos ânimos. Portanto, lá é o local ideal para o funcionalismo público promover as

suas manifestações. O governo não pensou nem quis pensar nisso. Aquela é uma

obra de consumo, sonhada pelo Vice-Governador Anastasia. Desde 1996 ele sonha

em fazer a Cidade Administrativa. No entanto, não analisaram as consequências,

Deputados Doutor Ronaldo e Carlin Moura, não analisaram tudo isso.

No dia 2 de março, terça-feira, o governo publicou uma matéria no “Minas Gerais”.

Talvez tenham publicado só no “Minas Gerais”, órgão oficial do governo, porque

poucas pessoas leem as suas notícias. Quando o lemos, é porque temos interesse

em verificar uma publicação de algum órgão ou qualquer coisa. O governo disse no

jornal que, dos 81 órgãos do governo, entre secretarias, autarquias, entidades

diversas e empresas públicas, que iriam para a Cidade Administrativa, 31

permanecerão no Centro de Belo Horizonte.

Com menos de 10 dias de inauguração, depois daquela grande festa em que

gastaram uma fortuna, o governo recua dizendo que apenas 50 órgãos da sua

estrutura serão transferidos para a Cidade Administrativa. O governo disse em sua
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propaganda que o grande mote da construção da Cidade Administrativa seria uma

economia de R$80.000.000,00, Deputado Ivair Nogueira. Sabe o que é mais grave e

já está ocorrendo lá? O restaurante que foi construído não poderá ser utilizado,

porque não há exaustão. Será preciso levar as comidas prontas daqui, do centro da

cidade, para fornecê-las aos funcionários que trabalharão lá. Já faltou água, e agora o

restaurante não funcionará, porque esqueceram. É até uma coisinha pequenininha, é

detalhe, tão pequeno que esqueceram, Deputado Vanderlei Miranda, de colocar

exaustão para retirar fumaça, gordura.

Foi isso que me trouxe aqui hoje, foi para dizer ao governo que alertamos sobre o

que iria ocorrer. Mas a maioria absoluta dos Deputados e o governo não quiseram

fazer a discussão, porque a decisão estava tomada. “Faremos, custe o que custar”,

era o que pensavam. Até tiro como exemplo a Cidade Administrativa quando discuto

com alguns Prefeitos e até com o próprio governo. Quando se faz uma reivindicação,

a primeira coisa que o governo diz é: “Não tem dinheiro”. O dinheiro no serviço

público mostrou, mais uma vez, que não é o mais importante; o dinheiro deixou muito

claro que a vontade, a ganância de fazer é muito mais importante do que o recurso.

Como o governo conseguiu R$2.000.000.000,00 para fazer uma obra em menos de

três anos? Porque ele quis fazer. Retirou da educação, da saúde; já fez empréstimo

para atender a uma vaidade excessiva do Sr. Antonio Augusto Anastasia, Vice-

Governador. Aquilo é uma obra de consumo, é o sonho de consumo do Vice-

Governador; ele sonhou que um dia teria aquilo. Não sei para quê, porque não

funcionará. A Cidade Administrativa não funcionará, disse aqui desde o começo, falei

durante a construção, repeti antes da inauguração e agora estou fazendo esse novo

pronunciamento para mostrar que, 10 dias depois da inauguração - talvez nem isso -

o governo recua com 35 órgãos, que não irão para lá. Sabe por que não irão,

Deputado Doutor Viana? Porque esses órgãos atendem ao público. Lá não há

estrutura para receber mais gente do que os funcionários. Quando estiver

funcionando, será um inferno. Há menos de 2 mil funcionários hoje; todos viram o que

acorreu nesta semana, na terça-feira. Ontem a polícia queria fazer uma manifestação,

mas, como o governo já não despachará lá, pois está vendo que está inviável, é

longe, há dificuldade, ele ficará refém do funcionalismo, vieram fazer a manifestação
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aqui na Praça da Liberdade. Mas o que mais me assusta, Deputado Vanderlei

Miranda, é que a imprensa não diz nada, continua amordaçada. A censura da

imprensa está irritando a todos. O povo já não acreditava na classe política, e hoje

passa também a ter dúvida sobre a imprensa mineira. A greve de anteontem, a greve

dos operários lá atrás, que paralisou o aeroporto de Confins, nada foi noticiado.

Somente o jornal “O Tempo” deu uma nota pequenininha. Nesta semana, os

funcionários foram dispensados, porque não havia água; mas ninguém disse nada.

Olha o prejuízo que Minas Gerais está tendo.

Antes de continuar, concedo aparte ao Deputado Vanderlei Miranda, nosso Líder.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Obrigado, Deputado Antônio Júlio,

meu companheiro da Bancada do PMDB. Quero apenas fazer aqui uma correção,

para que não fique dúvida. Eu disse que a notícia que acabei de dar da tribuna,

quando fiz a defesa do meu posicionamento nesta Casa, era apócrifa, ou seja, que

não tinha assinatura. Mas, na verdade, a produção de nosso clipe na Casa, que faz

com muita competência a reprodução das principais notícias, não trouxe, no resumo,

quem era o responsável pela coluna. Agora, tenho em mãos o jornal, onde consta o

jornalista responsável pela coluna “Em dia com a política”, cujo nome me reservo o

direito de não citar. Portanto, a coluna está assinada, mas isso não muda

absolutamente nada nem tira nenhum ponto, nem uma vírgula, da minha defesa feita

desta tribuna, nesta tarde. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Estava falando do que me preocupa. Às vezes, dizem

que o Deputado Antônio Júlio é muito Oposição. Não é isso. Uma coisa que sempre

me preocupou é o Estado de Minas Gerais. Não estou preocupado com governantes

do Estado, até porque são transitórios. Essa obra foi mal feita, nela se gastou dinheiro

excessivo sem nenhuma justificação. A justificação que apresentaram na mídia já foi

por água abaixo, diziam que a grande obra do Centro Administrativo representaria

uma economia de R$80.000.000,00 por ano. Mas em momento algum o governo

disse quanto custará a manutenção daqueles prédios. O governo não disse à

população que está com uma autorização da Assembleia pedindo para diminuir em

25% a carga horária dos funcionários que lá irão trabalhar. Quanto custa isso? Se

quisermos ser frios na questão da legislação e da própria lei, o Estado está dando um



____________________________________________________________________________
794

aumento de 25% para o funcionalismo público, o que também não é real. Seria

apenas uma forma fria de fazer a análise ou a crítica.

Há o problema da alimentação. Como já disse, e vou repetir, não tem como fazer,

porque não vai funcionar. E o Estado esqueceu-se do transporte das pessoas que

irão trabalhar lá. Volto a repetir para ficar bem claro: o Estado esqueceu-se dos

movimentos revolucionários e dos movimentos de greve, que serão retomados uma

hora. E já foram retomados. Disse isso há dois anos. Disse que, no final do governo

Aécio Neves, teríamos, praticamente o resto do ano, que conviver com greve. Ontem,

acabaram com a greve do HPS, que é da Fhemig, do governo do Estado. Os

professores estão alerta, vão fazer greve. Isso ocorre porque não é possível o

governo continuar fazendo a remuneração dos seus funcionários públicos dessa

forma enganosa do adicional de desempenho, adicional de produtividade. Essa é

uma forma de enganar os inativos do Estado, de não dar aumento para o pessoal

aposentado e para os pensionistas do Estado.

Tenho dito e volto a repetir: o governo que assumirá no ano que vem terá um

passivo trabalhista impossível de pagar. Mas o governo vai lá aumentar sua cota de

precatórios, e até hoje não conseguimos entender nem o valor. Cada dia que passa,

o precatório aumenta porque o governo não ganha uma ação na Justiça. Sabe por

que não ganha? A PM está ganhando o 15º salário, mas não estão dando um tostão

de aumento para os inativos. Onde fica a paridade garantida na Constituição? Será

que vamos rasgar a Constituição? Não. Essas pessoas vão à Justiça e terão os

mesmos direitos daqueles que estão na ativa.

Então, esse é o Estado em que vivemos hoje, o Estado cantado e decantado, até

por covardia da maioria da população. Até porque a imprensa tem sido altamente

beneficiada com as verbas do governo em todos os sentidos. Se ligarmos o rádio ou

a televisão, veremos que, de cada cinco propagandas, quatro são institucionais.

Estão enganando a quem? Na verdade, o governo tem um lado positivo, que poderia

ser altamente aproveitado, mas eles fazem propaganda, justamente, das mentiras do

governo.

As informações, por exemplo, de que foram diminuídos os índices de violência são

mentirosas. O Coronel mesmo disse que estão manipulando os dados, para divulgar
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pela imprensa que Minas Gerais é um oásis, que aqui não há problema.

Era isso o que queria dizer aqui, até mesmo para não perder a oportunidade de

continuar o discurso que iniciei há dois anos e meio, quando alertava que a Cidade

Administrativa é um equívoco; é um castigo para Minas Gerais fazer-se um

investimento daquela monta para algo que não vai funcionar.

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

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

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, público que nos assiste das galerias,

gostaria de trazer hoje a esta tribuna o balanço das mobilizações que policiais e

bombeiros militares e pensionistas estão realizando, com a participação deste

Deputado. Já fizemos três manifestações em praça pública: uma na Praça da

Assembleia e duas na Praça da Liberdade. Estamos unidos em uma forte mobilização

para sensibilizar o governo a conceder o reajuste salarial para as forças de segurança

pública do Estado.

Sobre isso, quero expor algumas informações, até porque há a possibilidade de o

Governador Aécio Neves anunciar o reajuste salarial para essas categorias nesta

data ou nos próximos dias. Fizemos várias reuniões no Clube dos Oficiais da Polícia

Militar com as entidades de classe: a Associação dos Praças - Aspra -, o Centro

Social dos Cabos e Soldados, a União dos Militares de Minas Gerais, a Associação

dos Oficiais e o Clube dos Oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas

Gerais. As deliberações tomadas nessas reuniões culminaram com a realização de

duas reuniões com o Alto Comando - o Cel. Renato Vieira de Souza, Comandante-

Geral da Polícia Militar, e o Cel. Gilvan Alves Franco, Comandante-Geral do Corpo de

Bombeiros Militar -, as entidades de classe e este Deputado.

Logo em seguida, no dia 2 de março, fizemos uma reunião com o Secretário de

Governo, Danilo de Castro, e entregamos a proposta defendida pelas entidades de

classe, por este Deputado e pelo próprio Comando da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar. Sabemos que a qualquer momento vamos receber notícias do

Governador Aécio Neves relativas ao reajuste salarial, mas queremos relembrar a

proposta encaminhada. Segundo palavras do Secretário Danilo de Castro na reunião

realizada na Casa Civil, na Secretaria de Governo, é vontade e desejo do Governador
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Aécio Neves deixar as forças de segurança pública em Minas Gerais entre as

melhores do País. Estou repetindo de forma fidedigna as palavras do Secretário

Danilo de Castro, até para não sermos mal interpretados nem termos nossas palavras

postas em xeque.

Essas foram as palavras ditas na reunião do dia 2 de março, na Secretaria de

Governo, em que estavam presentes os cinco Presidentes das entidades de classe

aqui nominadas, o Cel. Gilvan Alves Franco, Comandante-Geral do Corpo de

Bombeiros; o Cel. Hermes, Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros; o Cel.

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar; o Cel. Santana, Chefe

do Estado-Maior da Polícia Militar, e este Deputado. O Secretário de Governo, Danilo

de Castro, disse: “É desejo e vontade do Governador deixar as forças de segurança

pública de Minas Gerais entre as melhores do País”.

Sr. Presidente, o objetivo principal deste pronunciamento é dizer que o governo

possui algumas formas para reajustar os salários dos servidores da segurança

pública. E, em Minas Gerais, especialmente essas categorias até hoje não recebem a

gratificação por exercerem atividades de risco.

Em 2008, com o nosso constante empenho nesta Casa, trabalhamos em defesa

dessa categoria de servidores e encaminhamos ofício às Polícias Militares do Brasil,

a fim de saber se possuíam algumas vantagens que Minas ainda não possuía. Como

se viu, desde janeiro de 2003, quando o Governador Aécio Neves assumiu o governo,

insistimos na luta para o pagamento da gratificação por atividades de risco, chamada

por alguns de periculosidade. Pasmem, senhoras e senhores que nos assistem e nos

acompanham pela TV Assembleia! Em Minas Gerais, acompanhamos

milimetricamente a morte de qualquer servidor da segurança pública e temos aqui um

quadro com o registro dessas mortes em todo o Estado, a partir de 2003. Em 2003,

tivemos 17 policiais militares, 2 bombeiros militares e 7 policiais civis mortos em razão

de sua atividade, num total de 26 servidores da segurança pública mortos. Em 2004,

23 policiais militares, 8 policiais civis, 3 Agentes Penitenciários, num total de 34. Em

2005, 17 policiais militares, 6 policiais civis, 1 Agente Penitenciário, totalizando 24.

Em 2006, 15 policiais militares, 2 bombeiros militares, 3 policiais civis, totalizando 20.

Em 2007, 9 policiais militares e 3 policiais civis, num total de 12. Em 2008, 10 policiais
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militares foram mortos no seu serviço ativo. Em 2009, 6 policiais militares e 2 Agentes

Penitenciários, num total de 8. Agora, em 2010, o Agente Penitenciário Ronald

Amaral Martins, de 31 anos, faleceu em razão de sua atividade, executado a tiros no

dia 8 de março, no Bairro Citrolândia, em Betim.

Utilizo esses números, com muito equilíbrio e de forma comedida, para dizer que,

se existe alguma categoria de servidor público que necessite receber a gratificação

por exercer atividades de risco, essa é a da segurança pública. E não somente por

razões práticas, pois, digo e repito, nenhum trabalhador no mundo morre tanto

defendendo a sociedade como o servidor da segurança pública.

Citarei dois artigos, até mesmo porque este é o momento de o Governador decidir,

e certamente alguns dados podem auxiliá-lo na sua tomada de decisão. O art. 7º da

Constituição da República diz o seguinte: “São direitos dos trabalhadores urbanos e

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: V - piso salarial

proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”. Mais adiante, especialmente

referente aos servidores públicos, o art. 39, § 1º, diz o seguinte: “A fixação dos

padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório

observará: I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos

componentes de cada carreira”. É exatamente o grau de complexidade, o risco. Vejo

que este é o momento em que o Governador certamente decidirá sobre o reajuste

salarial, portanto faço este pronunciamento. O Governador sinalizou, lá atrás, que, no

final do seu governo, faria o possível para que as forças de segurança pública

tivessem salário à altura. Talvez, neste momento, o Governador receba essas

informações como forma de contribuição e reconhecimento ao trabalho sério e

espinhoso que vem sendo desenvolvido pelas forças de segurança pública em Minas

Gerais.

O Deputado Domingos Sávio* - Meu fraterno colega Deputado Sargento Rodrigues,

inicialmente me congratulo com V. Exa., trago minha solidariedade e meu respeito às

nossas gloriosas Polícias Militar e Civil, aos bombeiros militares, aos Agentes

Penitenciários, enfim, às forças de segurança pública de Minas Gerais, e me uno a V.

Exa. nesta luta. Aliás, estamos apenas reiterando prática que nos une desde o

mandato anterior. Sabemos dos inúmeros desafios que temos pela frente e temos
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absoluta convicção de que é preciso valorizar nossos profissionais de segurança. Isso

não resultará em benefício apenas para esses profissionais, mas para todos nós.

Segurança pública é bem inestimável, não dá para quantificar nem colocar valor

numa vida. V. Exa. enumerou as dezenas de vidas que perdemos de pessoas lutando

e combatendo para nos defender, garantir a ordem pública e a segurança de cada

cidadão. Portanto comungo integralmente com o sentimento de que é preciso não

apenas remuneração adequada. Não podemos negar que o governo Aécio Neves foi

o que mais fez nesse sentido. V. Exa. tem feito essa manifestação com frequência.

Muito ainda há que se fazer, mas muito foi feito. O pagamento da atividade de risco é

algo que salta aos olhos. Estamos juntos nessa luta e pela aprovação da PEC nº 300,

mas, mais do que isso, para que não seja mais uma figura de retórica. Para que

tenhamos sua aprovação e fundo que garanta aos Estados a possibilidade de, na

prática, pagar salário justo a cada profissional de segurança. É preciso gente

qualificada, destemida, e temos essa gente. Nossas Polícias Civil e Militar, nossas

forças de segurança, nossos bombeiros dão diariamente demonstrações de

competência, coragem, até de heroísmo. Não são poucos os casos, alguns tidos

como assustadores, resolvidos pela polícia mineira de forma rápida; porém é preciso

investir mais. Estou me solidarizando com V. Exa., mas deixando aqui essa minha

lembrança, pela minha lealdade ao Governador Aécio Neves. Até porque temos a

convicção de que, com o governo Aécio Neves e com o governo Anastasia, que se

inicia nos próximos dias, caminharemos para solucionar esse problema. Eles, de fato,

melhoraram as condições das nossas Polícias Militar e Civil e conseguiram reduzir,

não por meio do governo, mas da ação dos profissionais de segurança, a

criminalidade em Minas Gerais. Muito obrigado, nobre Deputado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado. Aliás, em 2007 fizemos

um encarte, Deputado Domingos Sávio, no qual mostrei uma foto - gostaria que o

câmara focalizasse, que desse um “close” aqui - do Cabo Vandec, policial militar, em

São Gotardo. Essa foto é de um policial militar que tomou um tiro de fuzil na cabeça

durante um assalto a banco, quando a cidade ficou sitiada e refém de criminosos. É

uma cidade pequena, até então achavam que lá isso não iria acontecer. Mas crime

não escolhe lugar nem hora, Deputado Doutor Ronaldo. Os policiais normalmente
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estão presentes, aliás não apenas eles.

Quero, Sr. Presidente, encerrar dizendo que, de janeiro de 2003 até o momento,

135 servidores da área de segurança pública morreram defendendo a sociedade.

Conforme havia dito, enviei ofício às polícias militares do Brasil. Há respostas oficiais

nesta pasta que está comigo, mas não tenho como mostrar cada documento, pois o

tempo é curto. São respostas oficiais de cada governo que já possui o pagamento da

gratificação especial para atividade de risco, como São Paulo, Pará, Roraima, Bahia -

que também aprovou a lei, está faltando apenas a sua regulamentação -, Paraíba,

Sergipe e Acre. Há aqui 30%, 40%, 50% e 100% do vencimento básico para a

gratificação de atividade de risco.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que este é o momento de o Governador Aécio

Neves ficar atento a essa questão, é o momento em que as Polícias Militar e Civil, os

bombeiros militares e os Agentes Penitenciários esperam que o Governador Aécio

Neves, de fato, faça valer as suas palavras, proferidas pelo Secretário Danilo de

Castro. A vontade e o desejo do Governador é colocar as forças de segurança

pública em Minas como uma das melhores do País. Está aqui o dispositivo

constitucional que permite ao Governador conceder não apenas um reajuste linear,

mas também a possibilidade da gratificação por atividade de risco, mais conhecida

como periculosidade. Não é possível que uma categoria de trabalhadores como os

servidores da segurança pública em Minas Gerais não receba essa gratificação. Se

existe um tipo de trabalhador, não apenas em Minas, mas também em todo o Brasil e

no mundo, que precisa receber essa gratificação, são os servidores da área de

segurança pública. Os carteiros do Brasil já recebem a gratificação por atividade de

risco, mas em Minas Gerais ainda não.

Esperamos e estamos confiantes, Deputado Domingos Sávio, de que nos próximos

dias, quando o Governador fizer o anúncio do reajuste salarial dos servidores da área

de segurança pública, ele se lembre das palavras deste Deputado nesta tribuna, pois

levei esse pedido ao Governador várias vezes. Estive com o Governador várias

vezes. Quando fui deixar esse documento em que havia fotos do Cabo Vandec,

Deputado Doutor Viana, naquela operação em São Gotardo, o Governador não teve

coragem psicológica para ficar olhando as fotos do policial. Mas essa era uma
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maneira de mostrar a ele, de forma nua e crua, o risco dessa atividade. Por isso, mais

uma vez, estamos nesta tribuna fazendo um apelo ao Governador, para que se

lembre das forças de segurança pública, pois este é o momento em que ele decidirá o

salário dessa categoria. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de cumprimentar a todos que nos

acompanham das galerias, especialmente os jovens da cidade de Tabuleiro, que

vieram conhecer a nossa Assembleia. É uma alegria tê-los aqui, acompanhados do

nosso cerimonial. Tenham uma boa estada.

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, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina,

em razão da natureza da matéria, que o Requerimento nº 5.486/2010 seja distribuído

à Comissão de Segurança Pública. Sendo assim, o requerimento fica aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, e o prazo para a apresentação do

recurso previsto no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação desta

decisão.

Mesa da Assembleia, 18 de março de 2010.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 6ª Reunião

Ordinária, em 17/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.548/2010, do Deputado Eros

Biondini, 5.576 a 5.578/2010, da Deputada Ana Maria Resende, 5.595/2010, do

Deputado Sebastião Costa, 5.603/2010, da Comissão de Meio Ambiente, e
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5.613/2010, do Deputado Doutor Rinaldo Valério; de Cultura - aprovação, na 6ª

Reunião Ordinária, em 17/3/2010, do Projeto de Lei nº 4.174/2010, do Deputado

Wander Borges, e dos Requerimentos nºs 5.545/2010, do Deputado Doutor Viana,

5.549/2010, do Deputado Ruy Muniz, e 5.599/2010, da Deputada Gláucia Brandão;

de Turismo - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 17/3/2010, dos Projetos de Lei

nºs 3.516 e 4.050/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes; de Administração

Pública - aprovação, na 3ª Reunião Extraordinária, em 17/3/2010, dos Requerimentos

nºs 5.551/2010, do Deputado Ruy Muniz, 5.552/2010, dos Deputados Gustavo

Valadares e Jayro Lessa, 5.546 e 5.583 a 5.594/2010, do Deputado Leonardo

Moreira, e 5.612/2010, do Deputado Délio Malheiros; e de Segurança Pública -

aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 18/3/2010, do Projeto de Lei nº

4.178/2010, do Deputado Zé Maia, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs

5.554 e 5.555/2010, da Comissão de Direitos Humanos, e 5.597/2010, do Deputado

Ruy Muniz (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do art. 232

do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Neider Moreira, solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.551/2009, e Mauri Torres, solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.038/2009 (Arquivem-se os projetos.); e,

nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos

Deputados Sávio Souza Cruz e outros, solicitando a convocação de reunião especial

para homenagear a Associação dos Engenheiros do DER-MG - Assender - pelos 30

anos de sua fundação; e João Leite e outros, solicitando a convocação de reunião

especial para homenagear o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR -

pelos 80 anos de sua fundação e o Colégio Militar de Belo Horizonte pelos 55 anos

de sua fundação.

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 Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, público
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presente nas galerias da Assembleia Legislativa, caríssimos telespectadores da TV

Assembleia, boa-tarde.

Sr. Presidente, trago também à discussão a questão relativa à Cidade

Administrativa, cuja primeira fase foi inaugurada na semana passada, mas apresento-

a por uma ótica um pouco diferente até da apresentada pelo nosso ilustre Deputado

Antônio Júlio, não pela ótica dos servidores públicos, que podem, eventualmente,

parar o funcionamento daquele lugar. Tenho a compreensão de que todos os

movimentos dos trabalhadores são sempre legítimos, e nós os respeitamos.

Apresento-a, então, pela ótica da comunidade do entorno à Cidade Administrativa.

Hoje, pela manhã, tivemos uma audiência pública da Comissão de Participação

Popular, lá na comunidade do Bairro Morro Alto, que fica justamente atrás dos

prédios da Cidade Administrativa. Essa audiência pública foi solicitada pela

Vereadora da cidade de Vespasiano, Adriana Lara, e pelas diversas entidades

populares, associações de bairro, não só desse Município, mas também de Santa

Luzia, de Neves, de São José da Lapa. Contou com presenças muito importantes.

Lá, Sr. Presidente, tivemos oportunidade de conhecer mais de perto os impactos

que as obras do Centro Administrativo vêm trazendo para a comunidade. O mais

grave é que toda a obra foi feita sem nem sequer se ouvir a comunidade do entorno.

Simplesmente chegaram lá e construíram os prédios, para depois instalar a Cidade

Administrativa. No entanto a comunidade está sofrendo as consequências dessa

obra. Hoje há problema grave do ponto de vista de infraestrutura, especialmente no

que se refere ao transporte público coletivo. O governo do Estado também tem

discutido esse problema com a comunidade, tem procurado fazer intervenções, que

não atendem às perspectivas. O entorno da Cidade Administrativa está sofrendo

processo de especulação imobiliária muito forte, pois são comunidades carentes, de

pessoas mais humildes, ou seja, população com seus pequenos lotes e casas que

hoje sofre o assédio dos especuladores imobiliários que querem comprar seus

terrenos e, de certa forma, expulsar aquelas comunidades dali. Portanto a audiência

veio demonstrar, com clareza, este grande contraste: de um lado, obra milionária; do

outro, compensações inexistentes para as comunidades e falta absoluta de diálogo

com a comunidade, que está preocupada por não saber o que ocorrerá.
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Sr. Presidente, essas questões vêm sendo levantadas pelos líderes comunitários e

pelos moradores, como também pelo ilustre Deputado Antônio Júlio e por mim, pois

acreditamos que a obra não foi planejada e talvez não tenham compreendido as

prioridades do Estado hoje. Como foi dito na audiência pública, não podemos pensar

na ocupação do Vetor Norte e no seu desenvolvimento nos mesmos moldes da

ocupação da costa oeste americana, com a expulsão dos índios, a população

originária daquela região. O que está ocorrendo no Centro Administrativo é que os

grandes empreendimentos imobiliários querem expulsar a população pobre e carente

da região do Morro Alto, e isso é inadmissível. Também comentava na audiência

pública que qualquer empresa que se instale num Município tem de saber, como

primeira providência, se ali há infraestrutura, transporte, energia elétrica, segurança e

educação; porém, na obra do Chefe do Poder Executivo em Minas Gerais, o Palácio

do Governador não teve essa preocupação. Mostraram que esta tal eficiência

administrativa e o choque de gestão não são tão eficientes assim. Afinal, construíram

o prédio, mas nada se pensou do ponto de vista da infraestrutura. Para não dizer que

somente o Deputado Antônio Júlio, o Deputado Carlin Moura ou a Oposição vêm

questionando, Sr. Presidente, percebo que várias pessoas têm pensamento crítico,

são independentes em Minas Gerais e também têm formulado opiniões sobre isso.

Tomo a liberdade de citar nosso grande professor, de quem tive oportunidade de ser

aluno, o Desembargador Antônio Álvares da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho,

e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Em brilhante artigo publicado

no jornal “Hoje em Dia” do dia 9 de março, ele faz reflexão muito interessante sobre a

Cidade Administrativa. Bem rapidamente, o Prof. Antônio Álvares da Silva diz o

seguinte: “O governo do Estado acaba de inaugurar a Cidade Administrativa, amplo

espaço que abrigará 16.300 servidores, 18 Secretarias e 25 órgãos públicos. Custou

aos cofres públicos R$1.056.000.000,00, tudo conforme o ‘Hoje em Dia Especial’ do

dia 4/3/2010. Após as festas, discursos e solenidades, é preciso refletir sobre o

assunto e analisar os argumentos que levaram o Estado a criar a Cidade

Administrativa. Depois, fazer o balanço conclusivo. Afinal, trata-se de um

empreendimento público, feito com o dinheiro de todos nós. Portanto, sobre ele todos

têm legitimidade para dizer o que pensam. Vamos aos fatos. Reunião de órgãos e
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concentração administrativa: 43 órgãos se instalarão no local, sob o argumento de

que a reunião permitirá prestação de serviço público unitária e melhor. Mas hoje a

concentração se faz por caminhos virtuais. O mundo inteiro é um plano só, como diz

Thomas Friedman em seu conhecido livro. Empresas americanas são dirigidas da

Índia para atuarem em todos os continentes. Prescindem do espaço físico para serem

grandes. A localização territorial impede a expansão e limita a atividade moderna.

Com o serviço público não pode ser diferente, ainda que em proporção menor. As

grandes redes aproximam tudo e independem da matéria ou localização física.

Diminuição de despesas: a diminuição de despesas com a concentração de órgãos

é um sistema garantido. Às vezes, a separação é que traz economia, pois permite ver

a burocracia em áreas localizadas e próximas do administrador. A comunicação pode

ser feita pela internet. Esse argumento foi usado, por exemplo, para unir o Tribunal de

Justiça com o de Alçada. Qual a prova da economia? O que já é queixa permanente

da falta de verbas para o Judiciário. Os problemas são os mesmos e continuam

assim.

Maior edifício suspenso do mundo. Esse tipo de afirmativa não convence, porque o

maior nem sempre é o melhor. Qualidade é concentração e harmonia e não extensão

e grandeza. O que se vai perguntar é se o maior edifício suspenso vai abrigar

também a melhor administração.

Grife de Niemeyer: não se nega a beleza da obra e as ideias estéticas e artísticas

desse grande arquiteto, mas a beleza, por si só, não garante a eficiência. A finalidade

concreta das obras de arte realizadas para abrigar órgãos públicos só se materializa

com a prestação de serviço, que tanto pode ser boa ou ruim, independentemente das

belas linhas arquitetônicas do artista que a concebeu.

Custo: é uma das principais preocupações do administrador moderno, pois o

dinheiro está em falta. Distribuí-lo com prudência e habilidade segundo as

necessidades públicas é um ato de sabedoria que nem todos os governantes têm.

Consta que a verba de R$1.056.000.000,00” - já tivemos notícia de que essa cifra

poderia chegar a R$1.600.000.000,00 -“equivale ao orçamento anual dos serviços de

assistência social, habitação, cultura, esportes e agricultura. Aqui vem o

questionamento: qual é o melhor e o mais conveniente: o prédio ou a distribuição do
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valor em reforço das verbas para a prestação dos serviços acima especificados?

Quem mais lucraria?”

Para mostrar independência, o Prof. Antônio Álvares fala o seguinte: “O atual

governo de Minas, conforme noticia o ‘Hoje em Dia’ em excelente reportagem na

edição de domingo, dia 7 de março, obteve grandes conquistas nas áreas fiscal e de

gestão pública. Isso é verdade e deve-se principalmente ao talento do Vice-

Governador Antonio Augusto Anastasia, que sempre deixou um rastro de capacidade

e inteligência em todos os órgãos por onde passou.

Mas ainda há notórias carências. A Confederação Nacional do Transporte - CNT -

apresentou estudo mostrando a necessidade de um investimento em pelo menos 51

itens, entre os quais se destacam malhas rodoviárias e ferroviárias, telefonia móvel,

banda-larga, construção e ampliação de aeroportos, ainda em número insuficiente.

Lembre-se aqui o trânsito caótico de Belo Horizonte e a construção do metrô, que

seria uma das maiores conquistas para os que ganham pouco e precisam chegar

cedo ao trabalho. Hoje, o trabalhador mineiro e brasileiro precisa de quase outra

jornada para chegar ao trabalho e voltar para casa. O empobrecimento das classes

sociais de menor poder aquisitivo é um fator, e a favelização ao redor das grandes

cidades é uma amostra lastimável da desigualdade brutal que ainda existe em nosso

país”.

Abro parênteses. Isso ficou demonstrado na própria audiência pública na região do

Morro Alto. A Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Capital de todos os mineiros

ainda convive com situações de vida que remontam ao século XIX, com falta de

esgoto, de ruas asfaltadas, de transporte público, de moradia popular, de saúde

pública de qualidade, de escolas e, especialmente, de mão de obra, de mercado de

trabalho para os jovens que ali trabalham. “O empobrecimento das classes sociais de

menor poder aquisitivo é fato, e a favelização ao redor das grandes cidades é mostra

lastimável da desigualdade brutal que ainda existe em nosso país”. Continua o Prof.

Antônio Álvares da Silva: “Zonas inteiras de pobreza, como o Norte de Minas,

carecem ainda de verbas públicas e planos eficientes de gestão. Somando-se tudo,

calcula-se que precisamos do total de R$26.000.000.000,00. Aqui surge novamente a

questão. Qual é a prioridade: as sedes administrativas ou os investimentos para
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erradicar o subdesenvolvimento e enfrentar com sucesso a pobreza? Todos estes

fatos precisam ser ponderados e refletidos. O atual governo de Minas, com justiça,

reconhecido como um dos melhores que tivemos, naturalmente levou em conta as

considerações aqui expostas e, se decidiu por construir a Cidade Administrativa, é

porque viu nela meio de melhorar a administração do Estado e prestar melhor serviço

público. Mas o futuro não responde nada antes do tempo. É preciso aguardar

acontecer para ver. Cabe-nos agora confiar no discernimento de nossos dirigentes e

ver o resultado do investimento na efetiva prestação do serviço público,

principalmente no que se refere àqueles que têm no Estado a última esperança de

melhorar a vida e suprir suas carências inadiáveis”. Artigo do Prof. Antônio Álvares da

Silva, publicado em 9/3/2010.

Sr. Presidente, fiz questão de ler esse brilhante artigo na íntegra porque reflete bem

este momento da Cidade Administrativa. Nesta oportunidade, reforço o pedido da

comunidade do Morro Alto, dos Vereadores e das Vereadoras, do Prefeito Carlos

Murta, de Vespasiano, e dos líderes comunitários que lá estiveram, que solicitam ao

governo do Estado que não continue agindo da mesma forma que o fez até agora,

realizando as coisas sem consultar, sem fazer audiência pública, sem ouvir o outro

lado, o dos mais pobres e mais necessitados. Pelo amor de Deus, Minas Gerais; pelo

amor de Deus, Governador do Estado, tenha mais espírito democrático e consulte

mais a comunidade que está do outro lado da Linha Verde, não apenas aqueles que

passam no meio da Linha Verde e vão direto ao Aeroporto de Confins; do lado direito

e do lado esquerdo, mora gente, moram pessoas humildes, que precisam ser

consultadas. 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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

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

todos que nos acompanham na Assembleia Legislativa ou que nos assistem pela TV

Assembleia, tenho algumas questões a tratar, mas antes não poderia deixar de me
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manifestar sobre alguns pronunciamentos que me antecederam. Primeiro, para

constatar o óbvio, vivemos o clima de prenúncio ou que antecede as eleições.

É natural que o debate se amplie no ambiente democrático - eu diria até saudável.

No entanto, é preciso que haja certa prudência. Vimos aqui hoje algumas

manifestações que não guardam muita proximidade com a realidade, propriamente

com um debate no campo das ideias, e sim com o embate eleitoral e com a tentativa

de desqualificar algumas ações do Governador Aécio Neves. No meu entendimento,

isso precisa ficar mais bem esclarecido, porque aquilo que se debate aqui é feito em

nome do povo mineiro, e, mais do que isso: estamos dirigindo-nos uns aos outros,

mas também a milhões de mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia. Hoje,

a estrutura de comunicação é talvez um dos principais pilares da democracia. Se ela

não for feita com a devida transparência, com os justos e necessários

esclarecimentos, corremos o sério risco de passar a quem nos acompanha, a quem

nos delegou o poder de representá-los até mesmo uma posição de descrença

absoluta com esse bem fundamental para o povo que é a democracia. Refiro-me a

essas palavras ditas por vários colegas sempre com muito respeito. Tenho pelo

colega que acaba de anteceder-me, por exemplo, o Deputado Carlin Moura, um

profundo respeito, em que pese a discordarmos de algumas questões pontuais

ideológicas ou partidárias. Mas vejam bem: uma das coisas que o Deputado afirmou

é que tem havido uma especulação imobiliária, que os imóveis estão encarecendo

naquela região e que, diante disso, alguns moradores ou cidadãos que ali vivem ou

possuem sua propriedade estão sentindo-se atingidos ou prejudicados. Ora, isso é

surpreendente: alguém que tenha um imóvel que passa a ser valorizado sentir-se

prejudicado porque esse imóvel, a partir dos investimentos que o governo do Estado

fez, não apenas na Linha Verde, mas ao construir ali o Centro Administrativo, passou

a ser valorizado, e reclamar do governo Aécio Neves porque o imóvel foi valorizado.

O nobre Deputado Antônio Júlio, a quem prezo enormemente e com quem convivo

bem próximo, pois resido em Divinópolis e ele em Pará de Minas, fez uma referência

utilizando uma série de alegações de que já havia avisado que o Centro

Administrativo não daria e não dará certo. Suas afirmações nos faziam lembrar

aqueles que criticavam Juscelino Kubitschek quando decidiu construir a Capital de
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todos os brasileiros no centro do País, tirando-a da beira do mar, quase um recanto

para os cariocas, por meio de um investimento histórico. Aquela crítica era dura.

Apesar de a Capital Brasília continuar merecendo muitas críticas pelas questões

políticas, a estrutura, a tomada de decisão, os investimentos feitos para levar para o

centro do País a governabilidade de todo o Brasil, é até hoje aplaudida por todos os

brasileiros e por todo o mundo como uma das decisões mais acertadas. O tempo, às

vezes, é que vem trazer a todos essa certeza, mas há aqueles que conseguem

antecipar-se ao tempo, como o Governador Aécio Neves. O Deputado Antônio Júlio

fez uma colocação a que não resisto e tenho de comentá-la: ele se referiu aos

movimentos grevistas e chegou a usar a expressão “movimentos revolucionários”. É

preciso haver uma certa distinção. Malgrado eu respeitar profundamente o direito do

trabalhador de manifestar-se reivindicando melhorias e fazer uso, até mesmo, em

determinadas situações, da greve, percebemos que se torna cada dia mais evidente

que, ao aproximarem-se as eleições, aproximam-se movimentos grevistas liderados

por aqueles que querem fazer oposição a determinado governo. Aliás, nós, do PSDB,

nunca adotamos essa prática de criar aparelhos em sindicatos e levá-los à porta do

Presidente Lula para fazer greve. Talvez seja até um erro de estratégia. Mas é uma

linha política entender que não devemos fazer uso de sindicato. Essa é a melhor

maneira de mostrar o nosso respeito pela independência dos sindicatos, de respeitar

o trabalhador, de compreender que liberdade sindical não é algo que pode ser

apenas propagado na teoria, atrelando o sindicato depois a um partido, utilizando-o

de forma muito clara para prejudicar esse ou aquele governo, para discordar desse

ou daquele governante. Falo isso porque ele quis dizer também que aquele local não

é adequado para manifestações, tendo em vista que poderia gerar problemas na

Linha Verde. Será que a Praça da Liberdade é o lugar adequado? Será que parar o

trânsito no Centro da cidade, como ocorreu várias vezes, é menos desconfortável,

gera menos transtorno? Não há lógica nessas linhas de raciocínio.

Não se pode negar que o governo Aécio Neves fez algo de bom para Minas e é

uma referência para o Brasil. A nossa história haverá de reconhecer isso por

unanimidade. Mas, no presente, qualquer pessoa sem paixão partidária compreende

que isso não pode ficar sendo discutido desta tribuna sem justa contraposição, sem
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defesa, que faço com muita tranquilidade. Alguns nos dizem: “Domingos, você

sempre defende o Governador Aécio Neves. Quem sabe isso pode atrapalhá-lo, já

que está disposto a continuar na vida pública?”. Se lealdade me atrapalhar algum dia,

que a vida pública se feche para mim. Lealdade e coerência são fundamentais. Não

basta estar ao lado do Governador em momentos de aplauso, de inaugurações, de

convênios assinados em benefício de todos os Municípios mineiros. É preciso estar

ao seu lado no momento das dificuldades e incompreensões. Muitos estavam lá no

dia da inauguração, mas, na primeira manifestação de greve, encontram argumentos

para dizer que o local não é apropriado. Isso é um absurdo! O local não somente é

apropriado, como está levando desenvolvimento nunca visto para toda a região.

Chegaram a mencionar o valor gasto. Por reiteradas vezes, lembramos que não foi

retirado nenhum centavo do Orçamento do Estado, da saúde, da educação e da

assistência social, para construir a Cidade Administrativa. De onde veio o dinheiro?

Houve uma mágica? Não. Houve competência, responsabilidade e seriedade, e

contribuímos para essa competência ocorrer, porque votamos a reforma

administrativa aqui, na Assembleia. Uma das propostas possibilitou a criação da

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemig. Várias empresas

públicas, várias autarquias davam prejuízo para o Estado, como a CDI, importante

para a implantação de novos distritos industriais - como ocorreu em Divinópolis,

quando eu era Prefeito. O Governador Aécio Neves, numa decisão acertada e

planejada ao lado do Vice-Governador Anastasia, reuniu tudo em uma única

companhia, a Codemig, que passou a dar um resultado fantástico. Ficou definido que

esse resultado seria destinado à geração de desenvolvimento no Estado. A Codemig

é uma companhia dos mineiros, tem dado um resultado positivo no governo Aécio

Neves, que bancou 100% da obra, sem retirar um centavo do Orçamento, portanto

sem comprometer outros investimentos importantes, como os da saúde e da

educação. Além do mais, o governo deixou claro o custo com o funcionamento,

questionado aqui. Quem não acompanhou os debates anteriormente pode imaginar:

“Ora, a Cidade Administrativa terá um custo para funcionar”. Disseram que não foram

feitas audiências públicas, que não houve discussão com a comunidade. Nos anais

da Assembleia, constam que foram realizadas audiências públicas para demonstrar o
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custo mínimo de R$80.000.000,00 por ano. Hoje se verifica que haverá economia

para os cofres públicos.

Entre o que se gasta na estrutura atual descentralizada e o que se gastará para

manter aquela estrutura reunindo todas as Secretarias, haverá R$80.000.000,00 por

ano de economia. Dinheiro que todo ano entrará a mais para a saúde, a educação e a

área social. Tudo isso planejado, com seriedade e responsabilidade. Prenuncio, ante

a proximidade das eleições, o crescimento do apoio ao Vice-Governador Anastasia,

que agora assumirá como Governador de Minas já com o entusiasmo de centenas de

Prefeitos e lideranças que o veem, de fato, como resultado positivo para todo o

Estado, tudo isso estimula um ataque que começa a ganhar espaço na tribuna, mas

sem ganhar eco, sem ganhar as ruas. Soube que muitos que estão sendo convidados

hoje para fazer manifestação em frente à Cidade Administrativa - aliás, li isso no

“Estado de Minas” -, receberam, além do transporte, um determinado pagamento

para as despesas de alimentação. Manifestar-se alguém numa greve recebendo

pagamento é algo inédito. Essa é uma decisão que respeito, mas é inédita. É

surpreendente um governo que hoje consegue obter tantos resultados positivos

despertar agora palavras agressivas nesta tribuna. Com muita tranquilidade, venho

dizer: conte conosco, Governador Aécio Neves. Não é por acaso que muitos hoje se

sentem um pouco angustiados, porque gostariam de vê-lo já agora candidato a futuro

Presidente da República. Conte conosco. Conte conosco, Prof. Anastasia, pois

sabemos da sua seriedade.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Deputado Domingos Sávio, gostaria de

participar com V. Exa. dos pensamentos e das palavras.

Estou vindo agora de um atendimento na Cidade Administrativa, que, aliás,

propiciará economia e está propiciando uma nova visão de governo em todo o País.

Na realidade, é notícia nos quatro cantos do Brasil. Estou com V. Exa. Relembro um

ditado de Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. Se V.

Exa. me permite, gostaria de dizer que muitos não conhecem a realidade e pensam

que falando dá mais certo do que provando. Acompanhando hoje os noticiários da TV

e do rádio, vemos que a Cidade Administrativa já é um sucesso, um modelo para todo

o País e um mundo de gestão de economia, de trabalho e de facilidade.
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Estou de acordo com V. Exa. Hoje o eleitor, especialmente o povo mineiro, não está

mais acreditando nisto de fazer oposição por oposição. Faço minhas as suas

palavras.

O Deputado Domingos Sávio* - Agradeço-lhe muito, nobre Deputado Duarte Bechir,

meu quase conterrâneo, pois somos da mesma macrorregião. Fico muito feliz. Pode

ter a certeza de que ainda teremos muito caminho a trilhar juntos.

Sr. Presidente, antes de encerrar, peço-lhe a compreensão para fazer duas

referências breves. Na semana passada, o Governador esteve conosco em

Divinópolis. Para nossa alegria, não só inaugurou o aeroporto que terá abrangência

regional, uma obra de R$12.000.000,00, construída 100% com recursos do Estado,

mas também, atendendo a nosso pedido, celebrou um convênio com a Prefeitura

para construir um belo e moderno terminal de passageiros, garantindo ao Município

dinheiro para obter uma estrutura completa para voos comerciais. Tivemos a alegria

de ver o Governador garantir o dinheiro para o hospital público pelo qual venho

lutando - aliás, um hospital público para o Centro-Oeste, a fim de atender a toda a

região. Na verdade, acaba beneficiando uma região, que, aliás, o querido Deputado

Doutor Ronaldo visitou nesta semana. Sei que esteve em Oliveira, Carmo da Mata,

Itapecerica e foi muito bem recebido. Esse hospital beneficiará não só Divinópolis,

mas também toda essa região.

Agora mesmo falava com o futuro Governador Anastasia e lhe reiterava o convite

para ir a Oliveira. Ele assumiu comigo o compromisso de ir. Seguramente nos ajudará

com convênios para Oliveira. Portanto, estamos num ritmo de trabalho permanente,

que, na realidade, está incomodando algumas pessoas.

Lá ele anunciou mais dinheiro para asfalto, a liberação de recursos para ligarmos

com asfalto Divinópolis a São Sebastião do Oeste, o que resolve em parte um

problema gerado por um pedágio que contrariou muito a todos. Eu, em vez de criticar,

xingar, estou procurando solução. Da mesma maneira, falei com ele sobre os “links”

faltantes, as ligações rodoviárias estratégicas. Para minha alegria - levei um pessoal

de Passa-Tempo -, ele apertou a nossa mão e disse: “Deputado Domingos Sávio,

mandaremos reiniciar as obras imediatamente para terminar o trecho entre Desterro

de Entre-Rios e Passa-Tempo”. A 262, a rodovia que vai para São João del-Rei, uma
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região enorme - para nós, isso é uma maravilha -, será ligada à 040. Pedi a ele

também o trecho de Pitangui a Papagaios, que é uma luta antiga e já está até pronto.

É a ligação de Divinópolis com Sete Lagoas por dentro, o que melhora o transporte

da pedra ardósia, da cerâmica, melhora tudo, até a área de avicultura, que cresce

muito naquela região. Enfim, é um “link” importantíssimo, como o de Divinópolis a

Igaratinga, que tem a parte de cerâmica.

Esses “links” faltantes são uma reivindicação antiga, Presidente. Na minha terra

natal, por exemplo, a ligação de São Tiago a Bom Sucesso e a Resende Costa, e

também Capelinha a Nazareno. São vários pequenos trechos de rodovia no Campo

das Vertentes que o Governador nos disse que incluirá agora num grande programa

de ligação entre rodovias. Quem foi competente para dizer que ligaria todas as

cidades de Minas por asfalto, que tratou e cumpriu é que tem credibilidade para dizer

que fará os “links” faltantes, ou seja, as ligações entre asfaltos. Há asfalto em uma

cidade e em outra, mas há uma ligação interna importante. Essa ligação estratégica

realmente precisa ser feita. Fizemos esse apelo ao Governador, que nos disse que a

ele atenderá prioritariamente em breve.

Quero terminar fazendo referência à querida cidade de Salinas. Estive lá e fui

extremamente bem recebido por um grupo de lideranças, pelo Daírton, assessor do

Prefeito José Prates; pelo Douglas, que é seu Líder na Câmara; e até pelo Presidente

da Câmara. Eles estiveram comigo no Bairro Alto São João, onde ajudamos a

viabilizar a reforma de uma creche. Lá recebemos reivindicações dos moradores do

Bairro São Fidélis, que têm problema de falta de energia elétrica. Estaremos ao lado

deles, trabalhando. Visitamos os Bairros Aparecida e São José; o pessoal que faz o

Arraial da Vila; a Santina, uma professora dedicadíssima; e o Instituto Técnico

Federal, uma coisa fantástica, que tem tudo para ser uma grande universidade.

Precisam de um curso de Veterinária e o terão, para atender realmente àquela

macrorregião do Norte de Minas, que deve parar de dizer que é a região da pobreza,

porque tem um potencial enorme. Precisam é de apoio.

Há grandes líderes aqui, grandes colegas Deputados que lutam muito por aquela

região. Estamos iniciando um trabalho ali que, tenho certeza, produzirá grandes

resultados, com o espírito de somar, e não de prejudicar, concorrer ou de competir
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com A ou B.

É por isso que não poderia deixar de registrar a alegria com que fui a Salinas mais

uma vez. É a terceira vez que vou até lá em pouco tempo, agora ajudando a

inaugurar uma obra de que pude participar. Saí de lá com uma série de deveres de

casa - nós, Deputados, vamos a um lugar e saímos com uma série de trabalhos a

serem realizados. Com certeza, unindo forças, trabalhando ao lado do Governador

Aécio Neves, unindo-nos com os líderes, colegas Deputados que atuam na região,

viabilizaremos uma série de benefícios não apenas para Salinas, mas também para a

turma de Fruta-de-Leite, de Rubelita, de Santa Cruz de Salinas, de todas as cidades

que visitei no fim de semana passado, que foi agradável, mas de muito trabalho. É

assim que tem sido nossa vida. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão no

minuto que me excedi em nosso tempo regimental.

* - 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 23, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia

23/3/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/3/2010

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, Carlin Moura, 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 apresentar, em audiência pública, um balanço das

emendas populares apresentadas à revisão do PPAG 2008-2011, relativas às
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políticas de atenção aos direitos da criança e do adolescente e decidir, com os

movimentos sociais, as prioridades de atuação da Frente Parlamentar de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente para 2010. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ivan Ferreira da Silva,

Superintendente de Políticas para a Criança e o Adolescente da Coordenadoria

Especial da Política Pró-Criança e Adolescente, representando a Sra. Ana Lúcia

Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social; Rodrigo Corrêa,

Representante Juvenil do Colegiado no FEVCAMG e Comitê Nacional de

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes; Moisés Barbosa,

Ponto Focal Juvenil de Minas Gerais no Comitê Nacional de Enfrentamento à

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Embaixador das Crianças do

Mundo no Brasil pela WCF - Circo de Todo o Mundo; e as Sras. Andrea Mismotto

Carelli, Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Minas Gerais; Elvira Mirian Veloso

de Mello Cosendey, Coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho

Infantil e Proteção ao Adolescente de Minas Gerias - Fectipa; Dinéia Domingues,

Representante da PUC-Minas no Fórum Mineiro de Educação Infantil; Maria Alice da

Silva, Secretária Executiva da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Minas Gerais; Regina Helena Cunha Mendes, Coordenadora do

Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e

Exploração Sexual de Crianças e do Adolescente; e Fernanda Flaviana de Souza,

Coordenadora da Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente da

Secretaria de Desenvolvimento Social, que são convidados a tomar assento à mesa.

O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas

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

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

das notas taquigráficas. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlin Moura, em que solicita reunião

de audiência pública para debater a reestruturação do Conselho Nacional de

Segurança Pública - Conasp. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença 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 março de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.862/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

objetivo dar a denominação de Rodovia Gerson Cangussu, ao trecho que liga a BR-

122 ao Balneário Bico da Pedra, no Município de Janaúba.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.862/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Gerson Cangussu ao trecho que liga a BR-122 ao Balneário Bico da Pedra, no

Município de Janaúba.

Em 1940, o homenageado chegou à cidade de Gameleira, atual Município de

Janaúba, atraído pelas terras férteis e pela excelente capacidade hídrica da região.

Possuidor de grande habilidade para negócios, estabeleceu seu pequeno comércio

na Praça Dr. Rockert.

Após alguns anos, tornou-se o mais importante varejista da cidade, com grande

diversificação de seus produtos, o que atraía fregueses de toda a redondeza. Sua

casa comercial agregou vários funcionários, que também prosperaram, graças aos

grandes ensinamentos por ele ministrados.

Após adquirir uma propriedade rural, contando com o aval do ex-Prefeito Adelino

Pereira Dias, conseguiu implantar em Janaúba uma empresa frigorífica, que, além de

diversificar o comércio, gerou empregos.
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Gerson Cangussu faleceu em 1999, mas deixou na lembrança da população a

imagem de um homem empreendedor, que muito lutou para o desenvolvimento da

cidade; portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de

lei em análise é meritória e oportuna, demonstrando o reconhecimento da população

pelos serviços por ele prestados.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade acrescentar o parágrafo único ao art. 1º da proposição

para especificar que o trecho rodoviário citado faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.862/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de março de 2010.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.112/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão, com sede no

Município de Aiuruoca.

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 4.112/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão, com sede no Município de Aiuruoca,

entidade sem fins lucrativos, voltada para a democratização da comunicação e da

informação, que possui como finalidade a difusão cultural de organizações populares

e o apoio às ações solidárias de sociedades dedicadas a serviços comunitários de

caráter não comercial.
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Com esse propósito, defende os objetivos e a consolidação da radiodifusão com a

participação democrática e popular; promove serviços voltados à plena realização dos

objetivos da comunicação comunitária, visando a possibilitar a mobilização da

população de acordo com seus interesses.

A entidade realiza encontros, eventos e seminários de interesse dos meios de

comunicação coletivos que possam eventualmente servir à população. Além disso,

promove a capacitação dos cidadãos no exercício de seu direito de expressão, com

linguagem clara e objetiva.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.112/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de março de 2010.

Djalma Diniz, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso à Alterosa Pneus Gigantes pelos 47 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.232/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Lourenço pelos 30

anos de sua fundação (Requerimento nº 5.252/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Frutty Refrigerantes Ltda. pelos 60 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.334/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Passos pela inauguração

do Hospital Regional do Câncer (Requerimento nº 5.413/2010, do Deputado Antônio

Carlos Arantes);

de aplauso ao Hospital Imaculada Conceição - HIC - pelos 90 anos de sua

fundação (Requerimento nº 5.418/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Itajubá pelos 191 anos de fundação desse

Município (Requerimento nº 5.438/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelos 261 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 5.439/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).

de congratulações com a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Serviços de Campo Belo pelos 70 anos de sua fundação (Requerimento nº

5.444/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Esporte Clube Democrata, de Governador Valadares,

pelos 78 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.457/2010, do Deputado Jayro

Lessa);

de congratulações com o Sr. Anael Robson Ramon Farias, Prefeito Municipal de

Nova Módica, por sua eleição para o cargo de Presidente da Associação dos

Municípios da Microrregião do Leste de Minas - Assoleste (Requerimento nº

5.460/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Centro Infantil Missão de Misericórdia Malta-Brasil pelos

nove anos de sua fundação (Requerimento nº 5.461/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Sociedade Musical Carlos Gomes pelos 29 anos de sua

fundação (Requerimento nº 5.462/2010, do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao Tribunal de Justiça Militar pela posse de sua diretoria eleita para o

biênio 2010-2011 (Requerimento nº 5.463/2010, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com a 20ª Companhia de Polícia Militar Independente de São

Sebastião do Paraíso pelo primeiro aniversário de sua criação (Requerimento nº

5.465/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a comunidade de Francisco Dumont pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.466/2010, do Deputado Carlos

Pimenta);

de congratulações com a comunidade de Engenheiro Navarro pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.467/2010, do Deputado Carlos

Pimenta);

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 (Requerimento nº 5.468/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de aplauso à Agremiação Carnavalesca Furacão, campeã do carnaval de

Esmeraldas em 2010 (Requerimento nº 5.469/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Jacinto pelo transcurso

do 48º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 5.482/2010, do

Deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com a comunidade de Varzelândia pelo transcurso do 48º

aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº 5.483/2010, do

Deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com o Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior pelo brilhante

trabalho desenvolvido como Secretário de Defesa Social (Requerimento nº

5.484/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho por sua posse no

cargo de Secretário de Defesa Social (Requerimento nº 5.485/2010, do Deputado

Wander Borges);

de aplauso ao Automóvel Clube de Minas Gerais pelos 85 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.504/2010, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Polícia Civil de Minas Gerais, em especial aos Delegados Marco

Antônio Monteiro, Edson Moreira, Wagner Pinto, Frederico Abelha e suas respectivas

equipes, pela atuação no esclarecimento dos homicídios atribuídos ao "serial killer"

do Bairro Industrial, em Contagem (Requerimento nº 5.508/2010, do Deputado João

Leite);

de aplauso ao Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho pela sua indicação como

Secretário de Defesa Social (Requerimento nº 5.530/2010, do Deputado Ademir

Lucas);

de congratulações com a Escola Estadual Gonçalves Chaves pelos 100 anos de

sua fundação (Requerimento nº 5.534/2010, do Deputado Carlos Pimenta).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.162/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Artesanal de Apoio a Adolescentes e Mães Carentes

de Betim - Amcabe -, com sede nesse Município.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.162/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Artesanal de Apoio a Adolescentes e Mães Carentes de Betim, que tem como

finalidade promover o bem-estar, a integração social e assistencial de adolescentes e

mães carentes desse Município.

Com esse propósito, a instituição oferece programas de capacitação profissional,

visando à inserção de seus associados no mercado de trabalho; desenvolve

atividades nas áreas de educação, cultura, esporte e lazer; mantém serviços de

assistência médica, odontológica e jurídica para o atendimento aos adolescentes e às

mães carentes da região; firma convênios com órgãos públicos e privados para

subsidiar suas iniciativas. A entidade objetiva também a erradicação do

analfabetismo, da fome e da pobreza, bem como a promoção de meios para instruir e

orientar seus associados quanto aos direitos relativos à cidadania.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.162/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2010.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.163/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Resgate da Cidadania e Inclusão Social

- Arecis -, com sede no Município de Montes Claros.

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 4.163/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Resgate da Cidadania e Inclusão Social - Arecis -, com sede no

Município de Montes Claros, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2006, que

tem por finalidade promover o desenvolvimento comunitário e individual e contribuir

para a inclusão social, sempre com o intuito de atender às crescentes demandas das

pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, incentiva ações nas áreas da

educação e da saúde; cria cursos profissionalizantes para crianças e adolescentes;

promove programas de erradicação do trabalho infantil e escravo, campanhas de

prevenção ao uso de drogas e projetos de valorização da cultura, esporte, lazer e

turismo; divulga valores éticos, morais, voltados para a solidariedade e ligados aos

direitos humanos; contribui para o fortalecimento dos mecanismos institucionais de

proteção e conservação do meio ambiente.

Diante dessas considerações, é meritória a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.163/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2010.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.170/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Comissão de Apoio e Bem-Estar Social do

Bairro Mangueiras, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.170/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comissão de Apoio e Bem-Estar Social do Bairro Mangueiras, com sede no Município

de Coronel Fabriciano, entidade sem fins econômicos que desenvolve importantes

trabalhos na área social.

Na consecução de seu propósito, a instituição presta serviços gratuitos aos

necessitados; promove ações de assistência social, educação e saúde da criança e

da família; colabora com o poder público na implementação de políticas públicas e

programas; realiza ações com o objetivo de combater a fome e a pobreza e em prol

do voluntariado, da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia

e de outros valores universais; trabalha pela erradicação do trabalho escravo e infantil

e da violência doméstica e sexual; atua na proteção e conservação do meio

ambiente, executando a coleta seletiva do lixo e desenvolvendo programas de

educação ambiental; presta serviço de radiodifusão comunitária; implementa e apoia

programas de inclusão da terceira idade e das pessoas portadoras de necessidades

especiais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.170/2010,

em turno único.
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Sala das Comissões, 19 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.175/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Córrego da Ilha e

Adjacentes, 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 4.175/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Córrego da Ilha e Adjacentes, com sede no

Município de Sabará, entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade o

desenvolvimento econômico e social da comunidade, bem como a melhoria da

qualidade de vida de seus habitantes.

Para cumprir os seus objetivos, a instituição desenvolve serviços e atividades

assistenciais destinadas especialmente aos mais carentes, incentivando a

participação concreta na defesa dos interesses coletivos, propiciando o

desenvolvimento do espírito comunitário, o bom relacionamento e o convívio entre

seus associados e os moradores do bairro. Funciona como polo de integração, pois

estabelece 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 4.175/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.177/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

pública o Rotary Club de Tupaciguara, com sede no Município de Tupaciguara.

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 4.177/2010 pretende declarar de utilidade pública o Rotary Club

de Tupaciguara, que tem como finalidade principal estimular e fomentar o valor

universal do ideal de servir como base de todo empreendimento digno.

Parte de uma organização mundial que se notabilizou como um eficaz instrumento

de associativismo orientado para trabalhar em prol da comunidade, desenvolve

projetos de alcance social, encontros e palestras, cumprindo a missão gravada no

seu estatuto.

Atua, também, na promoção da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de

outros valores universais, objetivando a aproximação de profissionais de todo o

mundo, com vistas à consolidação da cooperação e da paz entre as nações.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.177/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.179/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

pública a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, com sede no Município
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de Prata.

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

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta Comissão

para deliberação conclusiva conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.179/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, com sede no Município de Prata, que tem

como finalidade 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

da produção artesanal; busca melhorar a qualidade de vida de seus associados;

coloca-se como elo entre a comunidade e órgãos públicos e privados; assegura os

cuidados necessários à preservação do meio ambiente; promove campanhas de

esclarecimento e conscientização com o propósito de prevenir 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.

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.179/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.180/2010

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 Entidade Padre Wallace de Apoio ao Menor Carente, com sede no

Município de Três Pontas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.180/2010 pretende declarar de utilidade pública a Entidade

Padre Wallace de Apoio ao Menor Carente, com sede no Município de Três Pontas,

que tem como finalidade realizar obras e ações para a melhoria da qualidade de vida

da população local. Ela atua na proteção à saúde da família, à maternidade, à

infância e à velhice; desenvolve atividades culturais e esportivas, ministra cursos

profissionalizantes e de aprimoramento, promove a habilitação de pessoas portadoras

de deficiência, combate a fome e a pobreza, orienta sobre a preservação do meio

ambiente, incentiva o voluntariado e infunde em seus assistidos valores morais e

éticos, buscando desenvolver em seu caráter atitudes adequadas ao bom convívio

social.

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.180/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.181/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -, com sede

no Município de Conquista.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.181/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no Município de Conquista, que tem

como finalidade primordial promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas

com deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, bem como

incentivar a comunidade a melhor conhecer as potencialidades e reivindicações

dessas pessoas.

Para isso, a Associação coordena e executa políticas e programas da Federação

das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes, assegurando o progresso,

a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do movimento apaeano.

A entidade proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas de educação,

saúde, esporte e lazer, além de promover estudos e pesquisas referentes à causa do

excepcional e difundir avanços científicos, com o intuito de aprimorar a formação de

pessoal técnico.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.181/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de março de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2010

ATA

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2010

Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Miranda, Zé Maia e Domingos Sávio (os dois últimos substituindo os Deputados

Fahim Sawan e Delvito Alves, respectivamente, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Lafayette de Andrada.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, 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 discutir, em audiência pública, a readmissão dos Agentes

Penitenciários demitidos em decorrência da greve ocorrida em 2009. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Genilson Ribeiro

Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração Prisional, representando o Sr.

Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Estado de Defesa Social; Robson

Lucas da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Defesa Social; Cel.

Odilon, Superintendente da Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Sistema

Prisional e Socioeducativo; Cap. Vildes, Diretor de Formação e Capacitação do

Sistema Prisional do Estado; Samuel Marcelino de Oliveira Júnior, Assessor-Chefe da

Subsecretaria de Estado de Administração Prisional; Luiz Carlos Danunzio, Diretor-

Geral de Segurança do Sistema Prisional do Estado, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo assume a direção dos trabalhos e, em

seguida, concede a palavra ao Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Durval Ângelo (2) em que solicita seja encaminhado ofício ao Presidente

da Cemig, requerendo a realização de reunião com a Comissão de Meio Ambiente do

Bairro Havaí e Adjacências, para discutir assuntos de interesse dos moradores locais,

especialmente sobre a Ficha de Visita vinculada ao Projeto Conviver, através da qual

estão sendo identificados e cadastrados; seja realizada reunião de audiência pública

para apurar denúncias sobre violação de direitos humanos e criminalização do

movimento de estudantes da UFMG; Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja

ouvido nesta reunião o Sr. Altamir Carlos da Silva Oliveira, ex-Agente Penitenciário;

seja realizada reunião de audiência pública para apurar denúncia de assédio moral e

agressão contra Agente Penitenciário na Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior,

no Município de Unaí; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social

pedido de providências para a inclusão do Sr. Altamir Carlos da Silva Oliveira no

Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas, bem como para solicitar o

empenho do Chefe de Polícia Civil na investigação e responsabilização dos

envolvidos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 482/2010*

Belo Horizonte, 22 de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.752, de 2008, que reajusta os valores da tabela de

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado.

O substitutivo propõe a alteração na data da concessão do reajuste previsto no

Projeto original, tendo em vista o decurso de prazo desde a sua apresentação, o que
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inviabilizou a escala inicialmente planejada.

Prevê ainda a majoração da Gratificação Complementar de Produtividade – GCP,

devida aos Procuradores do Estado em efetivo exercício que fizerem jus ao

recebimento de honorários de sucumbência, bem como acrescenta parágrafo que

estende oitenta por cento dessa gratificação aos integrantes da carreira de Advogado

Autárquico, do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, também dos

quadros da Advocacia-Geral do Estado.

Ressalta-se que há dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de

despesa com pessoal e acréscimos que o projeto ocasionará, estando a proposta

adequada às Leis Orçamentária Anual, de Diretrizes Orçamentárias e que contém o

Plano Plurianual, bem como aos limites definidos pela Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração dos

seus Nobres Pares o presente Substitutivo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Belo Horizonte, de março de 2010.

Senhor Presidente,

Informo a V. Exa. que o impacto financeiro para o exercício de 2010, decorrente de

proposta de emenda ao Projeto de Lei nº 2.752, de 2008, que altera os parâmetros

para o cálculo da Gratificação Complementar de Produtividade e contempla reajuste

de 15%, a partir de 1º de janeiro de 2010, sobre os valores das tabelas de

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, corresponde a

R$9.339.333,61 (nove milhões, trezentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e três

reais e sessenta e um centavos).

Informo que, do valor supracitado, R$3.750.000,00 (três milhões setecentos e

cinquenta mil reais) correspondem a uma estimativa de impacto financeiro decorrente

da alteração dos parâmetros para cálculo da Gratificação Complementar de

Produtividade, que foi efetuada a partir da análise da média dos honorários

advocatícios pagos aos Procuradores do Estado em 2006, 2007 e 2008.

Destaco que há dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de

despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. A incorporação desses
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valores à folha de pagamento do Estado possui adequação orçamentária e financeira

com a Lei Orçamentária Anual, guarda compatibilidade com o Plano Plurianual, bem

como Lei de Diretrizes Orçamentárias e está em conformidade com os limites de

despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 2.752, DE 2008

Reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do

Estado e altera a Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009.

Art. 1º - A tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, da

carreira da Advocacia Pública do Estado, de que trata a Lei Complementar nº 81, de

10 de agosto de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo desta lei, a partir de 1º de

janeiro de 2010.

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, fica acrescido dos §§ 8º

e 9º e os seus §§ 1º, 2º, 4º e 5º passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - .....................................................

§ 1º - A GCP será concedida apenas no mês em que os honorários rateados forem

inferiores, em relação a cada Procurador do Estado, ao valor bruto equivalente à

média aritmética dos três anos imediatamente anteriores, considerados entre 1º de

janeiro e 31 de dezembro.

§ 2º - O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor da média prevista no

§ 1º e aquele resultante do rateio mensal de honorários devido a cada Procurador do

Estado.

...............................................................

§ 4º - Quando os honorários devidos em função do rateio mensal, por Procurador

do Estado, forem superiores ao valor bruto da média prevista no § 1º, o valor

excedente, até o limite que corresponder a R$300,00 (trezentos reais) brutos por

Procurador do Estado que tenha recebido honorários no mês, permanecerá em conta

bancária específica, nos termos do regulamento.

§ 5º - O valor excedente retido na forma do § 4º deverá ser utilizado para

pagamento de eventuais complementações futuras de honorários nos meses em que
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o total arrecadado não conseguir atingir, em razão de novo rateio, o valor da média

prevista no § 1º, sem prejuízo do pagamento da GCP, caso ainda se faça necessário.

...............................................................

§ 8º - Caso a apuração da média de que trata o § 1º resulte em valor inferior à

média aritmética do valor bruto de honorários dos três anos imediatamente anteriores

a 2010, aplicar-se-á, em substituição ao critério previsto no § 1º, o valor da média

apurada em 2010.

§ 9º - Aos ocupantes dos cargos a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei

Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, em efetivo exercício, será concedida

a gratificação a que se refere o “caput” deste artigo, no percentual de 80% (oitenta

por cento), respeitadas as condições impostas para o recebimento.”

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 2010)

Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Procurador do Estado

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Procurador do Estado,

carga horária 40 horas semanais, foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.752/2008. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 483/2010*

Belo Horizonte, 22 de março 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 reajusta o subsídio dos membros da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

O reajuste proposto é escalonado em três etapas, com vigências a contar de maio

de 2010, setembro de 2011 e setembro de 2012, com a elevação do subsídio inicial
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dos membros da Defensoria Pública a R$8.000,00, R$10.000,00 e a R$12.000,00,

respectivamente, proporcional para as demais classes da carreira.

Ressalta-se que há dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de

despesa com pessoal e acréscimos que o projeto ocasionará, estando a proposta

adequada às Leis Orçamentária Anual, de Diretrizes Orçamentárias e que contém o

Plano Plurianual, bem como aos limites definidos pela Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto faço

anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Planejamento e Gestão.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração dos

seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Belo Horizonte, de março de 2010.

Senhor Presidente,

Informo a V. Exa. que o impacto financeiro mensal e anual decorrente do Projeto de

Lei que reajusta o subsídio da carreira de Defensor Público corresponde aos

seguintes valores, conforme as datas de vigência especificadas abaixo:

- impacto mensal de R$1.221.856,90 (um milhão, duzentos e vinte e um mil,

oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) e de R$10.996.705,00 (dez

milhões novecentos e noventa e seis mil, setecentos e cinco reais) no exercício de

2010, correspondentes à primeira etapa do reajuste, com vigência a partir de 1º de

maio de 2010;

- impacto mensal de R$2.158.721,17 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil,

setecentos e vinte e um reais e dezessete centavos) e de R$10.793.605,85 (dez

milhões setecentos e noventa e três mil seiscentos e cinco reais e oitenta e cinco

centavos) no exercício de 2011, correspondentes à segunda etapa do reajuste, com

vigência a partir de 1º de setembro de 2011;

- impacto mensal de R$2.158.245,59 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil,

duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e de

R$10.793.605,85 (dez milhões setecentos e noventa e três mil seiscentos e cinco

reais e oitenta e cinco centavos), no exercício de 2012, correspondentes à terceira
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etapa do reajuste, com vigência a partir de 1º de setembro de 2012.

Destaco que há dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de

despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. A incorporação desses

valores à folha de pagamento do Estado possui adequação orçamentária e financeira

com a Lei Orçamentária Anual, guarda compatibilidade com o Plano Plurianual bem

como Lei de Diretrizes Orçamentárias e está em conformidade com os limites de

despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de 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 reajusta os valores do subsídio da carreira de Defensor

Público.

O reajuste proposto é escalonado em três etapas, sendo a primeira implementada

em maio de 2010, a segunda em setembro de 2011 e a terceira em setembro de

2012. Na primeira etapa, o valor do subsídio inicial dos membros da Defensoria

Pública será elevado de R$6.580,00 para R$8.000,00, com reajuste proporcional para

as demais classes da carreira. Na segunda etapa, o valor inicial do subsídio passará

a ser de R$10.000,00. E na terceira etapa, o valor inicial do subsídio passará a ser de

R$12.000,00. Trata-se de medida que demonstra o reconhecimento do trabalho

realizado pelos Defensores Públicos e constitui estímulo para a ampliação e melhoria

dos serviços prestados à sociedade.

Destaco que todos os valores de impacto financeiro decorrentes das propostas

contidas no presente anteprojeto foram aprovados pela Câmara de Coordenação

Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira

e orçamentária, bem como os limites de despesas determinados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição do

anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa

Excelência.
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Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão. PROJETO DE

LEI Nº 4.386/2010

Reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - O subsídio dos membros da Defensoria Pública, de que trata a Lei nº

17.162, de 26 de novembro de 2007, passa a ser o constante nos Anexos I, II e III

desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.

Art. 2º - O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral passa a ser o fixado nos Anexos IV, V e VI desta lei, observados os

respectivos prazos de vigência.

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

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

SUBSÍDIO DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

(de 1º de maio de 2010 a 30 de agosto de 2011)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública de 1º de maio

de 2010 a 30 de agosto de 2011 foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

SUBSÍDIO DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

(de 1º de setembro de 2011 a 30 de agosto de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública de 1º de

setembro de 2011 a 30 de agosto de 2012 foi publicada na edição do “Diário do

Legislativo” de 24.3.2010.

ANEXO III

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

SUBSÍDIO DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

(a partir de 1º de setembro de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública a partir de 1º
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de setembro de 2012 foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” de 24.3.2010.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2010)

SUBSÍDIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, DO SUBDEFENSOR PÚBLICO-

GERAL E DO CORREGEDOR-GERAL

(de 1º de maio de 2010 a 30 de agosto de 2011)

* - A tabela contendo os subsídios do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral de 1º de maio de 2010 a 30 de agosto de 2011

foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” de 24.3.2010.

ANEXO V

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2010)

SUBSÍDIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, DO SUBDEFENSOR PÚBLICO-

GERAL E DO CORREGEDOR-GERAL

(de 1º de setembro de 2011 a 30 de agosto de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral de 1º de setembro de 2011 a 30 de agosto de

2012 foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” de 24.3.2010.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2010)

SUBSÍDIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, DO SUBDEFENSOR PÚBLICO-

GERAL E DO CORREGEDOR-GERAL

(a partir de 1º de setembro de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral a partir de 1º de setembro de 2012 foi publicada

na edição do “Diário do Legislativo” de 24.3.2010.

- 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 Nº 484/2010*

Belo Horizonte, 22 de março de 2010.
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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 reajusta os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que menciona e dá outras

providências.

Ressalta-se que há dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de

despesa com pessoal e acréscimos que o projeto ocasionará, estando a proposta

adequada às Leis Orçamentária Anual, de Diretrizes Orçamentárias e que contém o

Plano Plurianual, bem como aos limites definidos pela Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto faço

anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Planejamento e Gestão.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração dos

seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Belo Horizonte, 22 de março de 2010.

Senhor Presidente,

Informo a V. Exa. que o impacto financeiro decorrente do Projeto de Lei que

reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder

Executivo que menciona e dá outras providências é de R$1,167 bilhões no exercício

de 2010, distribuídos conforme os valores abaixo:

R$443 milhões, no exercício de 2010, correspondentes ao reajuste de 10% do

vencimento básico e definição do novo piso remuneratório de R$935,00 para as

carreiras de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica,

somado à instituição de novas tabelas de vencimento básico para as carreiras de

Analista Educacional, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico Educacional,

Assistente Técnico de Educação Básica e Assistente de Educação;

R$112 milhões, no exercício de 2010, correspondentes ao reajuste de 10% sobre

os valores da tabela de vencimento básico de 117 carreiras do Poder Executivo;

R$541 milhões, no exercício de 2010, correspondentes ao reajuste de 15% sobre a
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remuneração básica dos policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes de

segurança penitenciários e socioeducativos;

R$16 milhões, no exercício de 2010, correspondentes ao reajuste para servidores

da carreira de Médico da FHEMIG.

R$54,8 milhões, no exercício de 2010, correspondentes ao reajuste de 10% para os

vencimentos dos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo (DADs e DAIs) e para os cargos

integrantes do Quadro do Tesouro Estadual, bem como para a vantagem pessoal

atribuída aos apostilados.

Destaco que há dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de

despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. A incorporação desses

valores à folha de pagamento do Estado possui adequação orçamentária e financeira

com a Lei Orçamentária Anual, guarda compatibilidade com o Plano Plurianual bem

como Lei de Diretrizes Orçamentárias e está em conformidade com os limites de

despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de 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 reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das

carreiras do Poder Executivo que menciona e dá outras providências.

O reajuste salarial de 10% (dez por cento), previsto no art. 1º do anteprojeto ora

apresentado, aplica-se a 121 carreiras do Poder Executivo, pertencentes aos Grupos

de Atividades de Educação Básica, Educação Superior, Saúde, Defesa Social, Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Seguridade Social, Agricultura e Pecuária,

Ciência e Tecnologia, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Social, Transportes e

Obras Públicas, Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais

e Tributação, Fiscalização e Arrecadação e as carreiras de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças.

Propõe-se a aplicação do mesmo percentual de reajuste ao vencimento básico dos
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cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola, Secretário de Escola e

Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar.

O art. 2º do anteprojeto concede reajuste de 15% sobre o vencimento básico dos

policiais civis, militares, bombeiros militares, agentes de segurança penitenciários e

agentes de segurança sócio-educativos.

O art. 3º eleva o valor do piso remuneratório dos professores e especialistas em

educação do Poder Executivo de R$850,00 para R$935,00, mantendo as regras que

asseguram o pagamento da Parcela de Complementação Remuneratória do

Magistério – PCRM -, para que a remuneração dos servidores do magistério alcance,

no mínimo, o valor supramencionado.

Propõe-se, nos arts. 4º a 8º, com o objetivo de dar continuidade às medidas para

valorização dos profissionais da Educação Básica, a instituição de novas tabelas de

vencimento básico para as carreiras de Analista de Educação Básica, Assistente

Técnico de Educação Básica, Assistente Técnico Educacional, Assistente de

Educação, Analista Educacional Assistente Administrativo da Polícia Militar e Analista

de Gestão da Polícia Militar. Com as medidas propostas, os valores iniciais das

tabelas de vencimento básico de todas as carreiras retro mencionadas serão

equiparados com os das tabelas das carreiras da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, considerando-se, para tal fim, os valores decorrentes do

reajuste de que trata o art. 1º do anteprojeto.

O art. 9º do anteprojeto institui novas tabelas salariais para a carreira de Médico da

FHEMIG, em decorrência do reajuste de 10% de que trata o art. 1º, somado à

incorporação da Gratificação Complementar, que corresponde a 20,7% do valor do

vencimento básico dos servidores.

O anteprojeto prevê, ainda, reajuste de 10% para os vencimentos dos cargos do

Grupo de direção e Assessoramento da Administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo e para os cargos integrantes do Quadro do Tesouro

Estadual, bem como para a vantagem pessoal atribuída aos apostilados.

Todos os reajustes previstos no anteprojeto terão vigência a partir de 1º de maio de

2010 e seus efeitos se estendem aos servidores aposentados e pensionistas que

fazem jus à paridade. Trata-se de medidas que beneficiam servidores de todas as
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categorias, promovendo a elevação dos valores das tabelas salariais em proporção

condizente com a receita estadual.

Destaco que os valores de impacto financeiro decorrentes dos reajustes propostos

foram aprovados pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e

Finanças, tendo em vista a disponibilidade financeira e orçamentária, bem como os

limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição do

anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa

Excelência.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4387/2010

Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder

Executivo que menciona e dá outras providências.

Art. 1º – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de maio de 2010,

os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras do Poder

Executivo:

I – carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica e

Auxiliar de Serviços de Educação Básica de que tratam os itens I.1, I.2 e I.8 do Anexo

I da Lei nº 15.784, de 27 de outubro de 2005, e os cargos de provimento em

comissão de Diretor de Escola e Secretário de Escola, de que trata a Lei nº 15.293,

de 5 de agosto de 2004;

II – carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, Especialista em

Educação Básica da Polícia Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar de que

tratam os itens V.5, V.4 e V.I do Anexo V da Lei nº 15.784, de 2005, e o cargo de

provimento em comissão de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia

Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004;

III – carreiras de Professor de Educação Superior, Analista Universitário, Analista

Universitário da Saúde, Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde e

Auxiliar Administrativo Universitário de que tratam os itens I.1, I.2, I.3, I.4 e I.5 do

Anexo I da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005;
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IV – carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Técnico de Gestão

de Saúde, Técnico de Atenção à Saúde, Analista de Atenção à Saúde, Especialista

em Políticas de Gestão de Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional

da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem,

Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia, Analista de Hematologia e Hemoterapia, Médico da Área de

Hematologia e Hemoterapia, Auxiliar de Saúde e Tecnologia, Técnico de Saúde e

Tecnologia, Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde, Analista em Educação e Pesquisa em Saúde de que tratam os

itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1,

I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005;

V – carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social, Assistente Executivo da

Defesa Social, Analista Executivo da Defesa Social, Auxiliar Administrativo da

Defensoria Pública, Assistente Administrativo da Defensoria Pública, Gestor da

Defensoria Pública, Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil e

Analista da Polícia Civil, de que tratam os itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.3,

I.3.1, I.3.2, I.3.3 do Anexo I da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

VI – carreiras de Auxiliar Operacional, Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de

Gestão de Defesa Agropecuária, Fiscal Agropecuário, Especialista em Gestão de

Defesa Agropecuária, Auxiliar de Desenvolvimento Rural, Técnico de

Desenvolvimento Rural e Analista de Desenvolvimento Rural, de que tratam os itens

II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.2.1, II.2.2 e II.2.3 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005;

VII – carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e

Auditor Interno, de que tratam os itens III.1 e III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de

2005;

VIII – carreiras de Auxiliar Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e

Gestor Ambiental de que tratam os itens IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1 e IV.3.1 do Anexo IV da

Lei nº 15.961, de 2005;

IX – carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social,

Analista de Seguridade Social, Médico da Área de Seguridade Social, Auxiliar Geral

de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão
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de Seguridade Social de que tratam os itens V.1.1, V.1.2, V.1.3, V.1.4, V.2.1, V.2.2,

V.2.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005;

X – carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia, Técnico em

Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador

em Ciência e Tecnologia, de que tratam os itens VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do

Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

XI – carreiras de Auxiliar de Cultura, Técnico de Cultura, Professor de Arte e

Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística,

Analista de Gestão Artística, Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino,

Professor de Arte, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, Técnico de Gestão,

Proteção e Restauro e Analista de Gestão, Proteção e Restauro de que tratam os

itens VII.1.1, VII.1.2, VII.1.3, VII.1.4, VII.2.1, VII.2.2, VII.2.3, VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6,

VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961, de 2005;

XII – carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de Gestão e

Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento, Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades

Operacionais, Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão,

Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Auxiliar de

Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista

de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão Lotérica, Técnico de Gestão

Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Auxiliar Administrativo de Telecomunicações,

Assistente Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações,

Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de Desenvolvimento

Econômico e Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de

Administração de Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de

Administração de Estádios, de que tratam os itens VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.2.1,

VIII.3.1, VIII.3.2, VIII.3.3, VIII.3.4, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2, VIII.5.3,

VIII.6.1, VIII.6.2, VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.7.2, VIII.7.3, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3 do Anexo

VIII da Lei nº 15.961, de 2005;

XIII – carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes

e Obras Públicas, Fiscal Assistente de Transportes e Obras Públicas, Fiscal de
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Transportes e Obras Públicas e Gestor de Transportes e Obras Públicas, de que

tratam os itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX da Lei nº 15.961, de

2005;

XIV – carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de Serviços

Governamentais, Agente Governamental, Gestor Governamental, Auxiliar da Indústria

Gráfica, Auxiliar de Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de

Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e

Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, de que tratam os itens

X.1.1, X.1.2, X.2.1, X.2.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4, X.3.5, X.4.1 e X.4.2 do Anexo X

da Lei nº 15.961, de 2005;

XV – carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário de que

tratam os itens I.1 e I.2 do Anexo I da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006; e

XVI – carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e Analista

Fazendário de Administração e Finanças de que tratam os itens II.1 e II.2 do Anexo II

da Lei nº 16.190, de 2006.

Parágrafo único – O reajuste previsto no “caput” deste artigo não será deduzido do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI, instituída pela Lei nº 15.787, de 27

de outubro de 2005.

Art. 2º – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de maio de

2010:

I – a remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;

II – o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Específico de

Provimento Efetivo da Polícia Civil;

III – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, criada

pela Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003;

IV – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, a que

se refere o art. 6º da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000; e

V – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Sócio-educativo,

instituída pela Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004.

Art. 3º – O piso remuneratório a que se refere o art. 4º da Lei nº 17.006, de 25 de
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setembro de 2007, passa a ser de R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais), partir

de 1º de maio de 2010, observado o disposto nos §§ 1º a 8º do art. 4º e no art. 5º da

referida Lei.

Art. 4º – A estrutura das carreiras de Assistente Técnico de Educação Básica,

Assistente Técnico Educacional e Assistente de Educação, constante nos itens I.4, I.5

e I.7 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo I desta

lei.

Parágrafo único – Fica suspensa pelo período de dois anos contados a partir da

data de publicação desta lei a exigência de comprovação de certificações para fins de

reposicionamento por tempo de serviço e promoção aos níveis II e III das carreiras de

que trata o “caput”.

Art. 5º – O inciso IV do art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

IV – para a carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, formação de nível

médio técnico, para ingresso no nível I;”

Art. 6º – A estrutura da carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar,

constante no item I.3 do Anexo I da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar na forma

do Anexo II desta lei.

Art. 7º – As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista Educacional,

Analista de Educação Básica, Assistente Técnico Educacional, Assistente Técnico de

Educação Básica e Assistente de Educação, constantes nos itens I.3, I.4, I.5, I.6, I.7

do Anexo I da Lei n.º 15.784, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de maio de

2010, na forma do Anexo III desta lei.

§ 1º – Dos valores da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 2005, percebidos

pelos servidores das carreiras de que trata o “caput”, será deduzido, no todo ou em

parte, o acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação das tabelas de que

trata o “caput” deste artigo.

§ 2º – Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor integral da VTI, o

servidor deixará de percebê-la.

Art. 8º – As tabelas de vencimento básico das carreiras de Assistente Administrativo
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da Polícia Militar e Analista de Gestão da Polícia Militar, constantes nos itens V.2 e

V.3 do Anexo V da Lei n.º 15.784, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de maio

de 2010, na forma do Anexo IV desta lei.

§ 1º – Dos valores da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 2005, percebidos

pelos servidores das carreiras de que trata o “caput”, será deduzido, no todo ou em

parte, o acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação das tabelas de que

trata o “caput” deste artigo.

§ 2º – Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor integral da VTI, o

servidor deixará de percebê-la.

Art. 9º – As tabelas de vencimento básico da carreira de Médico, de que trata o

inciso X do art. 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, constantes no Anexo I

da Lei nº 15.786, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de maio de 2010, na forma

do Anexo V desta lei.

§ 1º – O acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação da tabela a que

se refere o “caput” deste artigo resulta de reajuste de 10% e da incorporação total da

Gratificação Complementar - GC, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 44, de 12

de julho 2000, alterado pelo art. 1º da Lei Delegada nº 46 de 28 de julho de 2000,

para a carreira de Médico.

§ 2º – Em decorrência do disposto no § 1º, fica extinta, a partir de 1º de maio de

2010, a Gratificação Complementar - GC, para a carreira de Médico.

§ 3º – O disposto no “caput” aplica-se aos servidores inativos que fazem jus à

paridade, nos termos da Constituição da República, e aos detentores de função

pública a que se refere a Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 10 – O abono de serviços de emergência de que trata o art. 21 da Lei nº

15.786, de 2005, e o art. 33 da Lei nº 17.618, de 7 de julho de 2008, terá como limite,

para fins de escalonamento em decreto específico, o maior valor estabelecido no

Anexo V do Decreto nº 37.118, de 28 de julho de 1995, acrescido pelo Decreto nº

44.983, de 19 de dezembro de 2008.

Art. 11 – Ficam reajustados em 32,77% (trinta e dois vírgula setenta e sete por

cento), a partir de 1º de maio de 2010, os valores remanescentes das parcelas

mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de Médico celebrados
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com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, com base na

legislação em vigor.

Art. 12 – O disposto nos arts. 1º, 2º, 3º, 7º e 8º desta lei aplica-se, a partir de 1º de

maio de 2010:

I – aos servidores inativos que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República;

II – aos detentores de função pública a que se refere a Lei nº 10.254, de 1990, e o §

3º do art. 10 da Lei nº 15.784, de 2005; e

III – aos valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de

prestação de serviços para exercício de atribuições das carreiras a que se referem os

artigos citados no “caput”.

Parágrafo único – Para os fins do disposto no art. 11 e no inciso III do “caput”, fica

dispensada a celebração de termo aditivo aos contratos vigentes na data de

publicação desta lei.

Art. 13 – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de maio de

2010, os valores dos:

I – vencimentos específicos dos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração Direta do Poder Executivo, passando o Anexo I da Lei Delegada nº

174, de 26 de janeiro de 2007, a vigorar na forma do Anexo VI;

II – vencimentos específicos dos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, passando o Anexo I da

Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, a vigorar na forma do Anexo VII; e

III – vencimentos dos cargos integrantes do Quadro do Tesouro Estadual, a que se

refere o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passando o Anexo IX da

mesma Lei Delegada a vigorar na forma do Anexo VIII.

Parágrafo único – O reajuste de que trata o “caput” aplica-se à vantagem pessoal a

que se refere o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003.

Art. 14 – Fica incluída a classe de cargo de Cartógrafo na coluna "Classe" da

Tabela IV.2 do Anexo IV da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, na linha de

correlação correspondente à carreira de Gestor Governamental da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.
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Art. 15 – Fica reajustado em 10% (dez por cento), a partir de 1º de maio de 2010, o

valor do vencimento básico do cargo de provimento em comissão de Capelão, código

EX-12, a que se refere o Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007.

Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17 – Ficam revogados:

I – o parágrafo único do art. 47 da Lei nº 15.784, de 27 de outubro de 2005;

II – os itens II.1.3, II.1.4, II.1.5, II.2.3, e II.2.5 do Anexo II da Lei nº 15.784, de 27 de

outubro de 2005;

III – os itens VI.1.2, VI.1.3, VI.2.2 e VI.2.3 do Anexo VI da Lei nº 15.784, de 27 de

outubro de 2005;

IV – o parágrafo único do art. 16 da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005; e

V – o parágrafo único do art. 16 da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005.

ANEXO I

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2010)

"ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º , 37, 38 e 42 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004)

I.4 – ESTRUTURA DA CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO

BÁSICA

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária semanal de 30 ou 40 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 24.3.2010.

I.5 – ESTRUTURA DA CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária semanal de 30 ou 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

I.7 – ESTRUTURA DA CARREIRA DE ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente de Educação, carga
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horária semanal de 30 ou 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da Lei nº , de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° 15.301, de 10 de agosto de

2004)

I.3 – Estrutura das carreiras administrativas e de educação pertencentes ao Quadro

de Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar

Carga horária de trabalho: 30 horas semanais

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente Administrativo da Polícia

Militar, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

ANEXO III

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2010)

"ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º e 14 da Lei nº 15.784, de 27 de outubro de 2005)

I.3 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional

I.3.1 – Carga Horária: 30 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Analista Educacional,

carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

I.3.2 – Carga Horária: 40 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Analista Educacional,

carga horária semanal de 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

I.4 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica

I.4.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Analista de Educação

Básica, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
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24.3.2010.

I.4.2 – Carga horária: 40 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Analista de Educação

Básica, carga horária semanal de 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

I.5 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional

I.5.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Assistente Técnico

Educacional, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 24.3.2010.

I.5.2 – Carga horária: 40 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Assistente Técnico

Educacional, carga horária semanal de 40 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 24.3.2010.

I.6 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de

Educação Básica

I.6.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Assistente Técnico de

Educação Básica, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 24.3.2010.

I.6.2 – Carga horária: 40 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Assistente Técnico de

Educação Básica, carga horária semanal de 40 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 24.3.2010.

I.7 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Assistente de Educação

I.7.1 – Carga horária: 30 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Assistente de Educação,

carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

I.7.2 – Carga horária: 40 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Assistente de Educação,
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carga horária semanal de 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

24.3.2010.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2010)

“ANEXO V

(a que se refere o art. 1º da Lei n° 15.784, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO QUADRO DE

PESSOAL CIVIL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

V.2 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Administrativo da

Polícia Militar

Carga horária: 30 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Assistente Administrativo

da Polícia Militar, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 24.3.2010.

V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão da Polícia

Militar

Carga horária: 30 horas

* - A tabela contendo o vencimento básico da carreira de Analista de Gestão da

Polícia Militar, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 24.3.2010.

ANEXO V

(a que se refere o art. 9º da Lei n° , de de de 201 0)

"ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.2 – Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.5 – Médico

Carga horária: 12 horas

* - A tabela de vencimento da carreira de Médico, carga horária semanal de 12

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.3.2010.
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Carga horária: 24 horas

* - A tabela de vencimento da carreira de Médico, carga horária semanal de 24

horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.3.2010.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem os “caputs” dos arts. 1º e 2º, o § 6º do art. 3º e o inciso III do § 1º

do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO e

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

* - A tabela contendo os cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 24.3.2010.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem o art. 2º, o § 6º do art. 3º e o art. 21 da Lei Delegada nº 175, de 26

de janeiro de 2007)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO

PODER EXECUTIVO

* - A tabela contendo os cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 24.3.2010.

ANEXO VIII

(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2010)

“ANEXO IX

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DO TESOURO ESTADUAL

* - A tabela contendo o Quadro de Cargos do Tesouro Estadual foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 24.3.2010.
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- 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 485/2010*

Belo Horizonte, 22 de março 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 institui a prorrogação, por sessenta dias, da

licença-maternidade, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo estadual.

A proposta, que beneficia servidoras lotadas ou em exercício nos órgãos e

entidades mencionados na ementa, possibilitará a presença materna nos primeiros

seis meses de vida da criança, com benefícios qualitativos a médio e longo prazo no

seu desenvolvimento, para a família, a sociedade e o Estado.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto faço

anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Planejamento e Gestão.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração dos

seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

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 institui a prorrogação por sessenta dias da Licença à Servidora

pública Gestante e à Adotante da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo estadual.

A relevância desta norma se pauta na comprovada importância da presença da

mãe durante os seis primeiros meses de vida da criança, pois a amamentação e os

cuidados maternos nesses primeiros meses de vida da criança representam relevante

diferencial para o seu pleno desenvolvimento físico, psicológico e cognitivo, o que
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resulta em benefícios qualitativos, em médio e longo prazos, para a família, a

sociedade e o Estado, indo ao encontro do direito social de proteção à maternidade e

à infância, nos termos do art. 6º da Constituição Federal.

Não haverá neste projeto impacto orçamentário financeiro, porquanto o valor

correspondente à licença continuará será pago em substituição à remuneração já

prevista para a servidora licenciada.

Ademais, tanto a União como vários entes federados já adotaram essa prorrogação

para as respectivas servidoras públicas.

Essas as razões de relevância 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 4.388/2010

Institui a prorrogação, por sessenta dias, da licença-maternidade, no âmbito da

Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito da Administração Pública estadual direta,

autárquica e fundacional, a prorrogação, por sessenta dias, da licença-maternidade.

Art. 2º - Serão beneficiadas pela prorrogação da licença-maternidade as servidoras

públicas lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades integrantes da

Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

§ 1º - A prorrogação será automática e concedida à servidora pública que requeira

a licença-maternidade prevista no art. 17 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março

de 2002.

§ 2º - O início da prorrogação a que se refere o § 1º dar-se-á no dia subsequente ao

do término da vigência da licença-maternidade.

§ 3º - A prorrogação do benefício a que fazem jus as servidoras públicas

mencionadas no “caput” será igualmente garantida à servidora adotante ou detentora

de guarda judicial para fins de adoção de criança, na seguinte proporção:

I – sessenta dias, no caso de criança de até um ano de idade;

II – trinta dias, no caso de criança de mais de um e menos de quatro anos de idade;

e

III – quinze dias, no caso de criança de quatro a oito anos de idade.



____________________________________________________________________________
854

§ 4º - A prorrogação da licença de que trata este artigo será custeada com recursos

do Tesouro Estadual.

Art. 3º - A servidora em gozo de licença-maternidade na data da publicação desta

lei fará jus à sua prorrogação, desde que requerida antes do término da mencionada

licença.

§ 1º - Após o término do período de cento e vinte dias da licença-maternidade, a

servidora poderá requerer novo afastamento pelo período faltante para completar

cento e oitenta dias, contados da data da concessão da referida licença.

§ 2º - O novo afastamento de que trata o § 1º deverá ser requerido antes de se

completarem cento e oitenta dias, contados da data da concessão da licença-

maternidade.

Art. 4º - Em caso de falecimento da criança cessará imediatamente o direito à

prorrogação previsto nesta lei.

Art. 5º - O disposto nesta lei se aplica à militar, conforme previsto no art. 2º da Lei

Complementar nº 109, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 11/2010*

Belo Horizonte, 12 de março de 2010.

Senhor Presidente:

Nos termos do disposto no art. 66, inciso IV, alínea “a”, da Constituição do Estado

de Minas Gerais, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei destinado a estabelecer a data-base

para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário

deste Estado, nos termos do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de apreço e consideração.

Sérgio Antônio de Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.389/2010
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Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica fixada em 1º de maio a data-base para revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, nos termos

do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 2º - 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.

PROJETO DE LEI Nº 4.390/2010

Altera o valor do índice básico dos vencimentos dos servidores da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O valor do índice básico utilizado para o cálculo dos vencimentos dos

servidores da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da Lei nº 16.833, de 20 de

julho de 2007, passa a ser de R$419,13 (quatrocentos e dezenove reais e treze

centavos).

Art. 2º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de

recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2010.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2010.

Mesa da Assembleia

Justificação: Apresentamos este projeto com o objetivo de dar continuidade às

ações de manter esta Assembleia Legislativa em posição de vanguarda política no

País, com um quadro de pessoal cada vez mais capacitado tecnicamente para

atender às demandas que se apresentam em virtude das constantes mudanças que

ocorrem na sociedade e das expectativas da população em relação a uma atuação

parlamentar cada vez mais efetiva.

Vislumbramos agora a oportunidade de encaminhar esta proposição, que tem por

finalidade recompor perdas do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores da
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Casa, diante da constatação de que o nosso país e, em particular o Estado de Minas

Gerais, apresenta sinais claros de retomada do crescimento econômico, que foi

interrompido pelos efeitos da crise mundial em 2009. Conforme pode ser constatado

por meio da análise das informações constantes no Relatório Resumido da Execução

Orçamentária, disponível na página eletrônica do Poder Executivo (www.mg.gov.br),

verifica-se um crescimento da arrecadação do Estado.

Registre-se também que, na oportunidade, vários órgãos públicos estão

promovendo a revisão da remuneração de seus servidores.

Some-se a isso o fato de que a Assembleia Legislativa vem cumprindo

rigorosamente os comandos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Segundo dispõe o art. 20 dessa lei, as despesas da ALMG com pessoal não podem

ultrapassar 2,2272% do valor da Receita Corrente Líquida – RCL – do Estado. E,

conforme se pode verificar no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo ao

período de janeiro a dezembro de 2009, o gasto da Secretaria da Assembleia

Legislativa na área de pessoal, sem a dedução de inativos e pensionistas, foi de

1,5511% em relação à RCL. Observe-se que esse índice está muito abaixo até

mesmo do limite prudencial, que é de 2,1158%.

Como se vê, houve um esforço do Legislativo estadual para se enquadrar nas

normas que determinam a eficiência em relação à gestão fiscal. Por essa razão, pode

agora promover a recomposição da remuneração de seus servidores em virtude de

perdas do poder aquisitivo da moeda frente à inflação, em consonância com a

Constituição Federal, que assegura, no art. 37, X, a revisão geral da remuneração

dos servidores públicos.

Saliente-se, portanto, que o projeto que ora apresentamos não veicula aumento real

de salário, mas recomposição dos valores remuneratórios em virtude de inflação

acumulada em exercícios anteriores, de modo a buscar a manutenção do poder de

compra dos servidores, e em reconhecimento a seu comprometimento e participação

para atingir as metas institucionais traçadas para o Poder Legislativo.

Com fundamento nas razões expostas, solicitamos aos nobres pares a aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.
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188, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a” do Regimento Interno.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.793/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.793/2009, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido à

indústria de laticínios, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, 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 RESOLUÇÃO N° 3.793/2009

Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de laticínios, nos

termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezemb ro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao

contribuinte da indústria de laticínios, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos pelos Estados do Rio

de Janeiro, por meio da Lei n° 4.533, de 4 de abril  de 2005, alterada pela Lei n°

5.229, de 29 de abril de 2008; de Goiás, por meio do Decreto n° 4.852, de 29 de

dezembro de 1997; do Espírito Santo, por meio do Decreto n° 1.176-R, de 30 de julho

de 2003; e da Bahia, por meio do Decreto n° 10.710,  de 18 de dezembro de 2007.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2010

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.331, DE 24 DE MARÇO DE 2010

Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de laticínios, nos

termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezemb ro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao

contribuinte da indústria de laticínios, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos pelos Estados do Rio

de Janeiro, por meio da Lei n° 4.533, de 4 de abril  de 2005, alterada pela Lei n°

5.229, de 29 de abril de 2008; de Goiás, por meio do Decreto n° 4.852, de 29 de

dezembro de 1997; do Espírito Santo, por meio do Decreto n° 1.176-R, de 30 de julho

de 2003; e da Bahia, por meio do Decreto n° 10.710,  de 18 de dezembro de 2007.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de março de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

ATA

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/3/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 482, 483, 484 e 485/2010 (encaminhando

substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.752/2008 e os Projetos de Lei nºs 4.386, 4.387 e

4.388/2010, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 11/2010

(encaminhando o Projeto de Lei nº 4.389/2010), do Presidente do Tribunal de Justiça

- Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
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Lei nºs 4.390 a 4.397/2010 - Requerimentos nºs 5.682 a 5.710/2010 - Proposições

não Recebidas: Requerimentos do Deputado Leonardo Moreira (2) - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Rinaldo Valério, Paulo Guedes, Gustavo

Valadares, Carlos Mosconi e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -

Questões de ordem - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final

do Projeto de Resolução nº 3.793/2009; aprovação - Parecer de Redação Final do

Projeto de Resolução nº 3.794/2009; aprovação; inexistência de quórum para votação

e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Fábio Avelar

- Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado 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.
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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.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia ao Plenário que no dia 21, domingo

último, aniversariou o nosso colega Deputado Tenente Lúcio, e hoje, dia 23, é

aniversário do colega Deputado Neider Moreira. A Mesa e todos os Deputados

desejamos a eles muitas felicidades.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 482/2010

- A Mensagem nº 482/2010 e o substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.752/2008 foram

publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 483/2010

- A Mensagem nº 483/2010 e o Projeto de Lei nº 4.386/2010 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 484/2010

- A Mensagem nº 484/2010 e o Projeto de Lei nº 4.387/2010 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 485/2010

- A Mensagem nº 485/2010 e o Projeto de Lei nº 4.388/2010 foram publicados na

edição anterior.

OFÍCIO Nº 11/2010

- O Ofício nº 11/2010 e o Projeto de Lei nº 4.389/2010 foram publicados na edição

anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Francisco Danilo Bastos Forte, Presidente da Funasa, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.918/2009 , da Comissão de Política

Agropecuária.
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Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social (2),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.185/2009, da Comissão de

Participação Popular, e agradecendo voto de congratulações formulado por esta

Casa em atenção ao Requerimento nº 5.375/2010, do Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.279/2009, da Comissão de Particip ação Popular.

Do Sr. Veríssimo Eduardo dos Santos Arnaut, Vice-Prefeito de Caxambu,

agradecendo a realização de audiência pública da Comissão de Turismo nesse

Município. (-À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Antônio Lima Bandeira, Presidente da Emater-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.285/2009, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, agradecendo

manifestação de aplauso aos policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios

de Betim formulada por esta Casa em atenção ao Requerimento nº 5.322/2009, da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira, Secretário de Políticas Públicas de

Emprego (substituto) do Ministério do Trabalho e Emprego, informando a liberação de

recursos financeiros referentes à primeira parcela do convênio que menciona,

celebrado entre esse Ministério e o Instituo de Defesa da Cidadania - Instituto

Humanizar. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

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

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

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.191/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e a nota técnica ao Projeto de Lei nº

4.191/2010.)

Do Sr. Lucas Rolla, Coordenador da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e da

Juventude Infracional de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.540/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Leonardo Barchini Rosa, Chefe da Assessoria Internacional do Ministério da

Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.141/2009, da

Comissão Extraordinária dos Emigrantes Mineiros.
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Do Sr. Fernando Rezende Duarte, Gerente-Geral da Votorantim Metais em Três

Marias, agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa em atenção

ao Requerimento nº 5.199/2009, do Deputado Doutor Viana.

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 4.390/2010

- O Projeto de Lei nº 4.390/2010 foi publicado na edição anterior.

PROJETO DE LEI Nº 4.391/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de repasse a garçons, “barmen”, “maîtres” e

trabalhadores que desempenham funções correlatas, da gratificação de 10% sobre o

valor da conta concedida de maneira opcional pelos consumidores a título de gorjeta,

em bares, restaurantes e similares, no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os bares, restaurantes e similares a repassar aos garçons,

“barmen”, “maîtres” e trabalhadores que desempenham funções correlatas os 10 %

(dez por cento) concedidos a título de gratificação, de maneira opcional, pelos

consumidores em razão dos bons serviços prestados por esses profissionais.

§ 1º - o repasse estipulado no “caput” só se faz obrigatório nos estabelecimentos

que trabalhem com os profissionais mencionados, ficando a critério do cliente pagar

ou não o acréscimo de 10% (dez por cento) apresentado em sua conta de consumo,

em reconhecimento aos bons serviços prestados.

§ 2º - Os repasses do percentual, de acordo com o “caput” deste artigo, poderão ser

feitos integralmente e diretamente pelos clientes aos profissionais, de acordo com a

produção individual.

§ 3º - O pagamento do percentual previsto no “caput” deste artigo poderá ser feito

com o cartão de crédito ou por meio de cheque. Nessas hipóteses, poderá o

estabelecimento descontar o valor do percentual cobrado pelas administradoras do

cartão de crédito ou pela instituição bancária.
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Art. 2º - O descumprimento ao disposto nesta lei implicará imposição de multa nos

valores de:

I - R$10.000,00 (dez mil reais), a ser aplicada aos responsáveis legais por

estabelecimentos que tenham capacidade para atender mais de duzentos

consumidores;

II - R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser aplicada aos responsáveis legais por

estabelecimentos que tenham capacidade para atender entre cem e duzentos

consumidores;

III - R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser aplicada aos responsáveis legais

por estabelecimentos que tenham capacidade para atender até cem consumidores;

IV - R$1.000,00 (mil reais), a ser aplicada aos responsáveis legais pelos demais

estabelecimentos.

§ 1° - Os valores mencionados serão duplicados em c aso de reincidência.

§ 2° - A multa prevista neste artigo será atualizad a anualmente pela variação do

Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, apurado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE -, acumulada no exercício anterior, e, no caso de

extinção desse índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a

perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo regulamentar esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2010.

Walter Tosta

Justificação: O projeto ora apresentado tem por finalidade disciplinar e legalizar

uma prática que se transformou em tradição e foi incorporada aos costumes dos

mineiros nos estabelecimentos que menciona. Tal prática, na verdade, ocorre em

todo o Brasil e na grande maioria dos países desenvolvidos. Trata-se do pagamento

de percentual sobre o valor da conta, a título de gratificação ou gorjeta pelos bons

serviços prestados pelos garçons, “barmen”, “maîtres” e profissionais que exercem

funções correlatas.

Esse percentual é, regra geral, de 10% do valor da conta gerada pelos serviços

prestados por bares, restaurantes e similares e já se tornou elemento da cultura
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regional, auxiliando na composição dos rendimentos dos profissionais. Além disso, dá

ao cliente a condição de avaliar os serviços prestados, ficando a seu critério pagar ou

não a gratificação. No Brasil, em alguns Estados, o pagamento dos 10% sobre as

despesas efetuadas em bares, restaurantes e afins ocorre independentemente de

legislação.

Contudo, são comuns as denúncias dos profissionais mencionados, de que os

valores pagos pelos consumidores a título de gorjeta não lhes são repassados. Este

projeto visa justamente obrigar os estabelecimentos a fazer o repasse.

A instituição de lei com essa finalidade se faz necessária para resguardar o direito

dos profissionais de receberem diretamente dos clientes os valores referentes à

gratificação, quando o consumidor optar por concedê-la, evitando-se que alguns

estabelecimentos não efetivem o repasse e se apropriem desses valores.

Assim, a aprovação deste projeto garantirá aos garçons, “barmen”, “maîtres” e

profissionais que exercem funções correlatas o recebimento de valores aos quais eles

efetivamente fizeram jus e têm direito graças aos bons serviços prestados aos

consumidores, que asseguram o lucro dos estabelecimentos, mas que, muitas vezes,

lhes são subtraídos. Tais valores representam um ganho extra para milhares de

chefes de família, que trabalham em horários sacrificantes, inclusive no período

noturno, e que se veem privados do convívio familiar justamente pela natureza da

profissão.

- 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 4.392/2010

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Ministério do Amor, com sede

no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social Ministério do

Amor, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2010.

Walter Tosta
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Justificação: A entidade Obra Social Ministério do Amor, com sede no Município de

Ribeirão das Neves, fundada em 29/3/2008, é uma sociedade civil sem fins

econômicos, que tem como objetivo trabalhar pelo desenvolvimento do Bairro Hawai,

localizado no Distrito de Justinópolis, e de sua comunidade. A entidade Obra Social

Ministério do Amor desenvolve, em cooperação com o poder público e outras

entidades civis, atividades culturais e recreativas, promovendo também a assistência

às famílias desamparadas, às crianças, aos adolescentes e aos idosos da

comunidade onde atua. A entidade também atua com o objetivo de buscar junto aos

órgãos competentes melhorias para o Bairro Hawai em áreas como o atendimento no

setor de saúde, da segurança pública, da educação e de infraestrutura urbana,

objetivando a realização de obras como asfaltamento de ruas e a implantação de

saneamento básico. Pelo exposto, o trabalho da Obra Social Ministério do Amor é

extremamente meritório, e a entidade, portanto, é merecedora de se tornar de

utilidade pública, tendo assim mais condições para desempenhar sua elevada

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

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.393/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Presbiteriano de Itabira - Iepi -,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Educacional Presbiteriano de

Itabira - Iepi -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: O Instituto Educacional Presbiteriano de Itabira - Iepi -, com sede

nesse Município, é uma entidade civil de direito privado de natureza filantrópica, sem

fins lucrativos, que desenvolve importantes trabalhos na área social e educacional,
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promovendo a preparação, o treinamento e a inserção de jovens e adolescentes no

mercado de trabalho, além de promover cursos de línguas e de música. A

documentação apresentada atende aos requisitos legais. Por sua importância,

contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.394/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Contagem - Adic -,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Contagem - Adic -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2010.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Associação dos Diabéticos de Contagem - Adic -, com sede e foro

no Município de Contagem, é uma entidade civil com personalidade jurídica de direito

privado e sem fins lucrativos. Tem por finalidade primordial a prestação de assistência

social à população carente, entre idosos, crianças, adolescentes e portadores de

deficiência, bem como a integração e o desenvolvimento de seus beneficiários em

programas sociais.

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 4.395/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos da Criança, Adolescente e do

Idoso - Acai -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos da Criança,

Adolescente e do Idoso - Acai -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2010.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Associação dos Amigos da Criança, Adolescente e do Idoso - Acai -,

com sede e foro no Município de Betim, é uma entidade civil com personalidade

jurídica de direito privado e sem fins lucrativos que tem por finalidade a promoção de

ações de assistência as crianças, adolescentes e idosos. A entidade visa ao

desenvolvimento do público assistido em todos os aspectos, contribuindo para o

exercício do direito à cidadania.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.396/2010

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.904, de 15 de dezembro de 2005,

que doa ao Município de Paraisópolis o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.904, de 15 de dezembro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de uma farmácia no âmbito do programa “Farmácia de Minas.”.”

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

Salas das Reuniões, 23 de março de 2010.

Carlos Mosconi

Justificação: O Estado de Minas Gerais procedeu à doação, através da Lei nº

15.904, de 2005, de um imóvel com área de 216,25m2, destinado à construção de um

velório municipal, por estar o referido imóvel em divisa com o cemitério municipal.
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Ocorre que a construção de um velório nesse terreno está inviabilizada, uma vez que

no referido cemitério não há mais espaço para abertura de novos jazigos, sendo

pouco frequentes os enterros nesse local.

Assim sendo, uma vez que o Município de Paraisópolis foi beneficiado, através da

Secretaria de Estado de Saúde, com recursos do programa “Farmácia de Minas”, a

utilização desse espaço para a construção de uma farmácia seria ideal, por estar

localizado em área central da cidade, de fácil acesso, próxima aos demais espaços

onde são prestados serviços pela Prefeitura.

- 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 4.397/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ipuiúna 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 Ipuiúna imóvel

com área de 420m² (quatrocentos e vinte metros quadrados), situado nesse

Município, no loteamento Jardim América, e registrado sob a matrícula anterior de nº

5.252, atualizada pelo nº 4.600, do Cartório do Registro de Imóveis de Santa Rita de

Caldas.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2010.

Carlos Mosconi

Justificação: O imóvel especificado foi doado ao Estado de Minas Gerais para a

construção de um posto de saúde, de acordo com a Lei nº 532, de 3/12/80.

Entretanto, a obra não foi realizada, ferindo o desiderato da proposição.

Devido à inclusão do Município de Ipuiúna no Programa Cras, pela Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social, com a assinatura de convênio com a Prefeitura

Municipal no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), necessita-se da reversão

desse imóvel para o Município, com vistas à construção de unidade do referido

programa.

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

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

Nº 5.682/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Januária pelos 177 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.683/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Baependi pelos 196 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.684/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Coração de Jesus pelos 99 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.685/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de

Minas Gerais - Hemominas - pelos 25 anos de sua fundação. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 5.686/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - pedido de informações sobre o plano de contigência implantado, a

diminuição dos leitos e o cancelamento das cirurgias marcadas no Hospital

Governador Israel Pinheiro, conforme veiculado no jornal “O Tempo” em 19/3/2010, e,

especialmente, sobre as medidas adotadas para solucionar as consequências das

medidas implantadas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.687/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Gerente do Hospital Governador Israel Pinheiro pedido de providências para a

remarcação da cirurgia da Sra. Bezita Alves Chaves, cancelada em virtude do

processo de redução de leitos no referido hospital, conforme veiculado no Jornal “O

Tempo” em 19/3/2010. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.688/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a adoção das medidas que

menciona, com vistas a assegurar o adequado funcionamento do Hospital

Governador Israel Pinheiro e das unidades do Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - no interior do Estado. (- À Comissão de
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Administração Pública.)

Nº 5.689/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da República pedido de providências com vistas à

realização de conferência nacional sobre as drogas.

Nº 5.690/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a construção de

um centro de tratamento para dependentes químicos na região de Patos de Minas. (-

Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 5.691/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Câmara Municipal de Lagoa Santa pelo compromisso

assumido por seus Vereadores, presentes na 7ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão, de revogarem a lei que autoriza a construção de edifícios na orla da lagoa

do referido Município.

Nº 5.692/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas à Câmara Municipal de Lagoa Santa providências com vistas a reformas

nas regras de uso e ocupação do solo do Município.

Nº 5.693/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça providências para a investigação de

denúncia sobre decreto da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, supostamente

responsável pela ampliação irregular dos efeitos da lei que autorizou a construção de

edifícios na orla da lagoa.

Nº 5.694/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça providências com vistas a impedir a

construção de edifícios na orla da lagoa situada no centro do Município de Lagoa

Santa.

Nº 5.695/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Governador do Estado providências com vistas à construção de um

anel rodoviário em torno do Município de Lagoa Santa.

Nº 5.696/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Ministério das Cidades providências com vistas à implementação do

plano revitalizador do Município de Lagoa Santa . (- Distribuídos à Comissão de
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Assuntos Municipais.)

Nº 5.697/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União providências com

vistas à apuração da conduta do Superintendente Regional do Incra-MG, que tem

recusado convites para participar de reuniões dessa Comissão e enviado

representantes que não têm competência legal ou o conhecimento necessário para a

prestação de esclarecimentos sobre as questões discutidas. Solicita, ainda, seja

informado que, nas vésperas da reunião dessa Comissão do dia 16/11/2009, no

Distrito de Barra do Guaicuí, no Município de Várzea da Palma, o Deputado Célio

Moreira, ao entrar em contato com a Superintendência, ouviu pelo telefone a voz do

Sr. Gilson de Souza ordenando à sua secretária que dissesse ao Deputado que ele, o

Superintendente, não estava presente naquele momento.

Nº 5.698/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas aos Ministérios Públicos da União e do Estado providências com vistas à

elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - entre os órgãos

públicos responsáveis pela regularização dos assentamentos rurais em Barra do

Guaicuí, Distrito do Município de Várzea da Palma. (- Distribuídos à Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº 5.699/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Governador e ao Vice-Governador do Estado providências com vistas à

aquisição, por meio dos Programas Lares Geraes e Promorar, dos imóveis funcionais

ocupados temporariamente pelos agentes de segurança do Estado que se encontram

em situação de risco em razão da natureza de suas atividades.

Nº 5.700/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à

prorrogação da cessão de imóveis funcionais aos servidores de segurança pública da

ativa que permanecem em situação de risco ou com sua integridade física ameaçada

e que, portanto, não têm condições de retornar às suas antigas moradias. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.701/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas à Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, ao Instituto Estadual do Patrimônio
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Histórico e Artístico e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

providências com vistas ao tombamento, por essas instituições, da lagoa central de

Lagoa Santa e de seu entorno como patrimônio histórico, cultural e ambiental. (- À

Comissão de Cultura.)

Nº 5.702/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana informações

sobre os motivos pelos quais esse órgão agendou reunião para o dia 15/3/2010, às

18 horas, com a participação do Ministério das Cidades, na sede do Município de

Lagoa Santa, mesmo dia e horário determinados anteriormente para a 7ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, que iria discutir, em audiência

pública, denúncias sobre violação de direitos humanos envolvendo a degradação do

patrimônio histórico, cultural e ambiental da municipalidade e a qualidade de vida de

sua população.

Nº 5.703/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Diretor de Educação e Assistência Social da Polícia Militar de Minas

Gerais informações sobre as sindicâncias relativas à situação de aproximadamente

300 famílias de policiais militares que vivem em moradias funcionais cedidas

temporariamente aos servidores da ativa que estão sob risco de morte e o

encaminhamento dado a essa situação.

Nº 5.704/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Comandante-Geral da Polícia Militar informações sobre as sindicâncias

relativas à situação de aproximadamente 300 famílias de policiais militares que vivem

em moradias funcionais cedidas temporariamente aos servidores da ativa que estão

sob risco de morte e o encaminhamento dado a essa situação. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)

Nº 5.705/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do Centro

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos,

de Apoio Comunitário e de Conflitos Agrários, pelo fato de a 6ª Vara da Fazenda

Pública Estadual ter concedido liminar, em ação impetrada pelo Ministério Público,

determinando ao Ipsemg e ao IPSM a concessão de benefícios a pessoas que
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mantenham relações homoafetivas em que haja comprovadamente vida em comum.

Nº 5.706/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Manoel dos Reis Moraes, Juiz da 6ª Vara da

Fazenda Pública Estadual, pela liminar que concedeu, determinando ao Ipsemg e ao

IPSM a concessão de benefícios a pessoas que mantenham relações homoafetivas

em que haja comprovadamente vida em comum.

Nº 5.707/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça pedido de providências para que seja aumentado

o efetivo da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas.

Nº 5.708/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

humanização do Presídio de Sebastião Satiro, em Patos de Minas, eliminando-se a

superlotação e aumentando-se a oferta de trabalho e de ensino profissionalizante

para os presos.

Nº 5.709/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

construção de um presídio em Bonfinópolis de Minas.

Nº 5.710/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente Regional da Polícia Federal pedido de providências

para a instalação de uma delegacia da Polícia Federal em Patos de Minas.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja encaminhado ofício ao Sr.

Edmêr Silvestre Pereira Júnior parabenizando-o pela posse como Vice-Reitor da

Unifenas.

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja encaminhado ofício ao Sr.

Paulo Márcio de Faria e Silva parabenizando-o pela posse como Reitor da Unifenas.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo Valério.



____________________________________________________________________________
874

O Deputado Doutor Rinaldo Valério - Sr. Presidente, caros Deputados e Deputadas,

visitantes que se encontram nas galerias, telespectadores da TV Assembleia, boa

tarde. É um prazer voltar a esta tribuna para falar de um assunto que nos interessa

bastante. O Governador Aécio Neves envia a esta Casa projeto de lei que amplia a

licença maternidade de 120 para 180 dias.

Em outubro de 2007, por nossa iniciativa e com o apoio da bancada feminina,

entrou nesta Casa o Projeto de Lei nº 31/2007, que aumentava a licença-maternidade

para 180 dias. Durante os pareceres e a tramitação do projeto, realizamos uma

audiência pública, também de nossa iniciativa, trazendo a esta Casa representantes

da Secretaria de Saúde, a Dra. Marta Alice, representando o Secretário Marcus

Pestana, e a Dra. Maria Thaís, representando a Secretária Renata Vilhena.

Nessa audiência pública, tivemos o prazer de ouvir todos os representantes de

autoridades, enfim, todos se posicionaram favoráveis a esse projeto de lei, de nossa

autoria, que estende a licença-maternidade para 180 dias. Nessa audiência contamos

com sua presença, que, como pediatra, fez questão de usar a palavra e falar da

importância do contato da mãe com a criança durante seis meses, bem como do

aleitamento materno nesse período. O leite materno não é apenas alimento para a

criança mas também fonte de vacina, já que protege o recém-nascido de várias

doenças.

Como disse, foi uma audiência de muito sucesso. Aliás, gostaria de ler o

pronunciamento da Dra. Marta Alice Venâncio Romanini, que disse: “Realizamos uma

reunião na Secretaria, para que trouxéssemos uma posição institucional. Estamos

representando o Secretário Marcus Pestana. Estivemos reunidos com a

Subsecretária, e a posição da Secretaria em relação a essa proposta é de inteiro

apoio.” Ouvimos também o pronunciamento da Dra. Marta Thaís, representante da

Secretária Renata Vilhena, que disse: “Acho que a discussão de mérito está vencida,

e isso é fundamental. É um amadurecimento da sociedade, que tem de arcar,

mesmo, com o custo da mulher no mercado de trabalho. Isso é indiscutível. Chamo

atenção apenas para a questão da forma como isso se dará.” Ouvimos também o

nosso Vice-Presidente, Deputado Doutor Viana, que também foi favorável ao nosso

projeto de lei, que estende a licença-maternidade para 180 dias. O Governador Aécio
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Neves também falou da importância disso não apenas para a mãe, mas

principalmente para a criança. A criança tem o direito de ficar junto à mãe durante

esses seis meses e com isso terá um grande ganho em sua formação psicológica.

Portanto isso não significa gasto com a mãe, mas um investimento que estamos

fazendo nas crianças, a fim de que cresçam mais saudáveis.

Durante dois anos dessa iniciativa, realizamos audiência pública, movimentamos

esta Casa, e hoje vemos esse sonho realizado com o posicionamento assumido pelo

Governador Aécio Neves. Queremos lembrar que o nosso projeto de lei iniciou-se

antes de o governo federal conceder a extensão para 180 dias da licença-

maternidade para servidoras públicas federais. A nossa iniciativa se deu em 2007.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Primeiramente gostaria de

cumprimentar V. Exa. pelo tema relevante que traz para os mineiros. Há milhares de

servidoras públicas no Estado de Minas Gerais. V. Exa. deve ter acompanhado o

posicionamento deste Deputado, que cobrou dessa tribuna que o Governador

enviasse esse projeto. Quero, de público, parabenizar V. Exa. pela iniciativa

inovadora e brilhante. Obviamente, sua formação acadêmica em medicina, bem como

a formação do nosso pediatra, Deputado Doutor Viana, citado por V. Exa. em seu

pronunciamento, fazem com que tenham um olhar técnico, clínico, de médico, para

compreender a importância que essa licença tem não apenas para a mãe, mas

especialmente para a criança. A Constituição da República, nos arts. 226 e 227, e o

Estatuto da Criança e do Adolescente determinam tratamento com absoluta

prioridade às crianças. Do ponto de vista da questão pública, isso era algo

imprescindível. Tivemos aqui, Doutor Rinaldo, a tramitação do Projeto de Lei

Complementar nº 53. Tive a grata satisfação de ser autor da emenda que trata da

alteração do Estatuto dos Militares, garantindo a prorrogação da licença-maternidade

das policiais e bombeiras militares, mas com uma vinculação: apenas a partir do

momento em que for concedida também às servidoras do Poder Executivo. Portanto,

mais uma vez, V. Exa. está de parabéns, pois foi inovador, pioneiro.

Participei de uma audiência pública em que pedimos que o projeto não sofresse

parecer contrário quanto a vício de iniciativa ou a outro aspecto de juridicidade ou

constitucionalidade. Solicitamos que ele fosse baixado em diligência exatamente no
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propósito de sensibilizar o governo.

Parabéns a V. Exa. Esse projeto chega em boa hora. Posso-lhe afirmar que as

policiais, as bombeiras e as demais servidoras civis - acredito que V. Exa. tem sido

muito consultado e provocado por elas - estavam esperando isso há muito tempo.

Mais uma vez V. Exa. demonstra seriedade e compromisso no exercício do mandato,

no encaminhamento de uma matéria tão brilhante para as nossas queridas servidoras

do Poder Executivo, que tanto aguardavam essa mensagem do Governador.

Parabéns.

O Deputado Doutor Rinaldo Valério - Muito obrigado, Deputado Sargento

Rodrigues. Somos testemunhas do seu trabalho em defesa não só da classe dos

militares, mas de todos os funcionários do Estado, e também do seu empenho para

que a licença fosse estendida para 180 dias. Toda a Casa o apoiou, V. Exa., por

várias vezes, fez uso da palavra em defesa da questão, e hoje somos coroados por

essa medida do Governador.

O Governador foi muito sensível a todos os nossos pronunciamentos nesta Casa -

do seu, do nosso e da Comissão de Saúde. Mais uma vez, queremos agradecer ao

Governador tornar-se sensível a uma questão de grande importância para Minas

Gerais. Sabemos que com essa medida teremos melhores cidadãos. A criança, ao ter

cuidado e carinho mais permanentes da mãe, com certeza será um cidadão melhor

no futuro. Hoje nosso Governador faz com que Minas Gerais entre no rol dos Estados

que têm a prorrogação da licença-maternidade para 180 dias, com nossa iniciativa

nesta Casa.

Relembro que o primeiro pronunciamento feito nesta Casa foi em outubro de 2007,

para estendermos essa licença, explicando a necessidade técnica e científica desse

contato íntimo da criança com sua mãe, da alimentação do leite materno.

Agradecemos a todos que compareceram à audiência pública realizada em julho do

ano passado. Contamos com pessoas interessadas e entendidas do assunto que, por

unanimidade, fecharam a pauta de que a licença-maternidade tinha de ser estendida.

Enfim, com esse passo do Governador, conseguimos resolver de vez a questão, pois

mandou a esta Casa um projeto de lei complementar. Tenho certeza de que esse

passo é justo, assim como o aumento de 10% a todos os funcionários do Estado.
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Trata-se de um bom aumento. Quem dera o Estado pudesse dar aumento maior

ainda aos nossos funcionários, que precisam dele. Esse aumento chega em boa hora

e ameniza os problemas que muitos têm na parte financeira. Ressalto a sensibilidade

do Governador ao aumentar em 10% o salário dos servidores, mas, principalmente,

de aumentar a licença-maternidade, que é um ganho para todas as funcionárias

públicas em idade fértil. Ao terem seus filhos, elas não terão que interromper o

aleitamento materno para voltar a trabalhar. Antes dos seis meses, acontecia um

corte dramático no aleitamento materno.

Sr. Presidente, quero lembrar ainda que estamos conseguindo espaço nesta Casa

para realizar o III Divinópolis Mostra Arte e Cultura. Já realizamos esse evento em

anos anteriores. Agora será a terceira vez que Divinópolis virá a esta Casa mostrar o

que seus artistas e o povo ligado à cultura fazem para o bem da nossa cidade de

Divinópolis e a região Centro-Oeste. Quero pedir ao Presidente da Casa conceder-

nos a data de sempre, na primeira semana de junho, no aniversário de Divinópolis,

porque esse evento já faz parte do calendário das festividades da cidade.

Mais uma vez, agradeço ao nosso Governador a licença-maternidade de 180 dias,

iniciativa nossa nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público aqui presente e todos os mineiros que nos acompanham pela TV

Assembleia em diversas cidades de Minas Gerais. Volto à tribuna hoje, Sr.

Presidente, Deputado Doutor Viana, para, mais uma vez, fazer uma cobrança pública

sobre a morosidade da Cemig e a falta de vontade na execução do programa Luz

para Todos. A Cemig tem velocidade para fazer propaganda, como se vê toda hora

que se liga a televisão. Quem está aqui em Belo Horizonte imagina que todas as

pessoas que estão no Norte de Minas já receberam a luz, já foram beneficiadas pelo

programa, o que não é verdade, está apenas na propaganda da televisão. Por sinal,

propaganda mentirosa, em que dizem que 77% dos recursos para o programa são

bancados pelo governo do Estado, o que também não é verdade. É o contrário; esse

valor é bancado pelo governo federal.

Porém, não entrando nessa polêmica, todos já sabem da idealização do programa,
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de onde vêm os recursos, da determinação do Presidente Lula, dos convênios

assinados pelo governo de Minas com o governo federal, com o Ministério de Minas e

Energia. Enfim, tudo isso já está documentado. O dinheiro já foi repassado à Cemig.

Vimos aqui hoje fazer a cobrança para a execução do programa. O Governador

esteve em Montes Claros e anunciou que o programa iria sair do papel, mas as

coisas não estão andando. Lá há postos artesianos que foram perfurados há quatro

anos, já equipados, e a energia não chega. Hoje mesmo recebi telefonema do

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itacambira, que está com um

fabriqueta pronta há quatro anos para ser inaugurada, e a Cemig não liga a energia.

E assim está em toda região.

Estive nesse final de semana na minha terra natal, São João das Missões, onde

recebi cobrança por parte do Prefeito José Nunes, do Vice-Prefeito Zé Biriba, dos

Vereadores, das lideranças indígenas. Há mais de 700 ligações prometidas há quatro

anos, e a Cemig não faz a execução do Luz para Todos na reserva indígena dos

índios xacriabás. Dos postos artesianos em São Francisco, dos quais eu falava há

dois anos, eles só ligaram a metade. Na nossa região há postos artesianos equipados

há cinco anos, sem energia elétrica. E a propaganda na televisão não para. Toda

hora que se liga a TV, no horário nobre, há propaganda da Cemig dizendo que é a

melhor companhia de energia do Brasil, mas esquecem-se de falar que é a energia

mais cara do mundo, e de má qualidade. A energia não está chegando, por exemplo,

ao Norte de Minas com qualidade. Hoje, qualquer Prefeitura dessa região que resolve

comemorar o aniversário da cidade ou fazer uma festividade tem de alugar gerador.

Isso porque a energia de lá não suporta ligar um som, há uma fragilidade imensa.

Presenciei um fato como esse há 15 dias em Varzelândia, numa festa na cidade.

Quando a banda Mastruz com Leite ia tocar, a energia caía. Tiveram de improvisar e

alugar, no dia seguinte, um gerador. E assim tem sido em todas as regiões do

Estado.

Então, vim aqui hoje para novamente fazer essa cobrança, para que a Cemig

cumpra os compromissos assumidos com o governo federal, que já repassou os

recursos.

Está aqui o convênio, assinado no dia 11/8/2008, pelo Ministro Edson Lobão, pelo
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Governador Aécio Neves, pelo Presidente da Cemig, Djalma Bastos de Morais, e

pelos demais Diretores, pelo Diretor-Geral da Aneel. Os recursos foram repassados

ao Estado. Era para fazer 25 mil ligações em 2008 e 30 mil em 2009, mas até hoje

esse total de 55 mil ligações não saiu do papel. Está clara aqui no convênio a fonte

dos recursos. O Ministério das Minas e Energia e a Eletrobrás entraram com 40% de

subvenção, mais 34% de financiamento a fundo perdido; o governo do Estado, com

11%; e o agente executor, a Cemig, com 15%. Então, esse contrato aqui, assinado

pelo governo, desmente as propagandas de televisão. Parece que, quando se assiste

pela televisão àquela propaganda bonita, o problema foi solucionado. Estamos só na

propaganda, e a energia não está chegando à ponta, para as pessoas que precisam

dela, que querem realizar os seus sonhos. Há pessoas dizendo, no Norte de Minas,

que morrerão e não verão a energia. O convênio foi assinado em 2008 e já estamos

em 2010.

A mesma velocidade que a Cemig tem para fazer investimentos nas Bolsas de

Valores para prestigiar os megainvestidores, para adquirir outras companhias

hidrelétricas em outros Estados e até mundo afora poderia ser aplicada aqui, mas ela

se esquece do seu verdadeiro dono, que é o povo de Minas Gerais, que paga a conta

em dia, a mais cara do Brasil e uma das mais caras do mundo. O povo não está

tendo retorno. Aqui a Cemig não está fazendo favor a ninguém, pois está recebendo

os recursos do governo federal, que já pagou, aliás. O dinheiro está na conta desde

2008, mas a Cemig não faz as ligações. Ela recebe do governo para ligar e vender

energia. Ela não dará nada a ninguém, pois, a partir do momento em que a pessoa

recebe a energia, começa também a receber as contas, a pagar por isso.

Se, com todos esses incentivos do governo federal, a Cemig se presta a esse papel

de atrasar, de não se “lixar” para as populações mais pobres do Estado, imaginem se

não houvesse o programa Luz para Todos. Onde estaríamos em Minas Gerais?

Já foram feitas 210 mil ligações. Faltam mais de 70 mil no Norte de Minas. O

governo assinou, como disse, um convênio em 2008, repassando o dinheiro, mas as

ligações não chegam. Todos os dias inventam uma desculpa. Já fizemos audiência

pública, já falamos diversas vezes nesta tribuna, mas os poços artesianos daquelas

comunidades continuam sem energia, as escolas de comunidades rurais da mesma
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forma, as fabriquetas, aliás com recursos liberados por meio do PCPR, continuam

sem funcionar, estão sem energia. Há muitos programas parados no Norte de Minas

por falta de energia nas comunidades rurais, em programas, até, do próprio governo

do Estado.

Alguém tem de tomar providências. O Governador está saindo, vai afastar-se, mas,

antes do seu afastamento, que tome essa providência. Não dá mais para esperar.

Estive viajando pela região e fiquei abismado com o que vi. Em Arinos há 1.800

famílias ainda aguardando o Luz para Todos; em Januária temos mais de 2.500

famílias; em São João das Missões, mais de 800 famílias, 700 só na reserva

indígena. O mesmo ocorre em Manga, em São Francisco, em Itacambira, em Bonito

de Minas, em Jequitaí, em Buritizeiro, em Janaúba, em Jaíba, em Salinas, enfim, na

região inteira. Então, é preciso que a Cemig tome providências, não tenha apenas

essa visão atrasada de seus Diretores, que só pensam em ganhar dinheiro e lucrar

na Bolsa de Valores. Uma empresa que está lucrando mais de US$2.000.000.000,00

todo ano se esquece do social, até mesmo quando há subsídios, porque esse

programa é todo subsidiado pelo governo federal. Está pagando para a Cemig ligar e

vender energia para o povo. E, nem assim, o governo do Estado toma providências, e

a Cemig faz a sua parte.

Portanto, mais uma vez estamos aqui cobrando do Presidente Djalma Morais, que

ele se levante da cadeira e tome uma atitude, pois as pessoas estão cansadas de ser

enganadas. As pessoas da região que veem aquela propaganda na televisão ficam

indignadas. Parece que estamos vivendo no mundo das maravilhas, e, na verdade,

pessoas estão passando necessidade nos quatro cantos do Estado, no Vale do

Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, no Norte de Minas e no Noroeste, ou seja, o

programa está patinhando nessas quatro regiões. Ele só funcionou bem no Sul de

Minas, onde a concessionária não é a Cemig, por isso, já há 100% de energia.

Por que não interessa à Cemig fazer as ligações nas comunidades rurais? Por que

a Cemig prefere apenas vender energia aos ricos? Será que os produtores rurais, os

pequenos agricultores e as pessoas de bem e que trabalham incansavelmente para

sustentar este Estado não têm direito à energia elétrica?

Então, Sr. Presidente, fica aqui a nossa indignação e a nossa cobrança, que o
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Governador Aécio Neves e o Vice-Governador Anastasia se levantem da cadeira e

tomem atitude. O que não dá é ficarmos todos os dias assistindo a propaganda

enganosa na televisão e as pessoas continuando sem receber benefício que já foi

pago pelo governo federal, pelo Presidente Lula. Vimos aqui fazer essas cobranças e

dizer que estamos atentos. Vamos continuar cobrando, sim. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Gustavo

Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras.

Deputadas e os Srs. Deputados. Sr. Presidente, hoje pela manhã as bancadas

estadual e federal do DEM participaram de uma audiência com o Governador Aécio

Neves na Cidade Administrativa, para tratarmos de assuntos diversos e para

conversarmos a respeito de política, dos cenários estadual e nacional. Antes de

iniciarmos a conversa, que, por sinal, foi muito proveitosa, o Governador nos trouxe

uma notícia, tenho a certeza de que os que ainda não a conhecem ficarão revoltados,

angustiados com ela. O Governador nos deu a péssima notícia de que a Agência

Nacional de Aviação Civil - Anac -, desrespeitando a vontade majoritária e, por que

não?, unânime do governo do Estado de Minas Gerais, dos seus representantes na

Assembleia Legislativa, dos seus representantes na Câmara Federal e da população

da nossa Capital, voltou a liberar, a partir de hoje, os voos no Aeroporto da Pampulha

para aviões comerciais com mais de 100 passageiros, com o único objetivo de

atender ao “lobby”, à pressão de uma nova companhia aérea recém-criada no País.

Mesmo antes de sua fundação, essa companhia já pressionava o governo federal, o

Ministro da Defesa e a Sra. Presidente da Anac para poderem realizar voos do

Aeroporto da Pampulha para outras Capitais do País.

Mais uma vez, a Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o Presidente da República,

Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministro da Defesa, Nélson Jobim, e a Presidente da

Anac, Solange Vieira, vão contra o interesse da população de Minas Gerais e, em

especial, da população da nossa Capital, da nossa Belo Horizonte.

Relembrando a todos os mineiros: a Portaria nº 993, de 17/9/2007, da Anac, trata,
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no “caput” do art. 1º, da utilização dos aeroportos situados nas áreas de controle

terminal de Belo Horizonte. Conforme o § 2º, o Aeroporto de Belo Horizonte, ou

melhor o Aeroporto da Pampulha, nominado Carlos Drummond de Andrade, tem a

vocação de atender às linhas áreas domésticas regionais com origem ou destino

nele, visando a estimular a ligação de cidades de Minas Gerais e dos Estados

limítrofes. As linhas áreas domésticas somente poderão ser operadas por aeronaves

com capacidade até 50 passageiros, Deputado Paulo Guedes. Essa é uma portaria

de 17/9/2007.

Em 14/8/2008, solicitada pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, foi criada a Comissão

Especial dos Aeroportos, e o Deputado Fábio Avelar, aqui presente, de forma

brilhante, tão bem a conduziu. Este parlamentar era Vice-Presidente dessa

Comissão. Naquele momento, no início de 2008, começava esse trabalho, logo após

a portaria publicada pela Anac. Isso porque já havia boatos e notícias de que a

própria Anac esteva prestes a entrar em contradição com a sua portaria, uma vez que

ela liberaria os voos por conta de pressão de uma nova empresa de aviação que

estava sendo criada, a Azul Linhas Áreas. Por pressão dessa agência, os voos

voltariam a ser liberados entre Capitais, com aviões acima de 100 passageiros para o

Aeroporto da Pampulha, contrariando a vontade do governo do Estado, a vontade dos

representantes da população de Minas Gerais, a vontade da população mineira e até

as decisões da Secretaria de Meio Ambiente, que, de forma muito clara, já deixaram

explícito que o Aeroporto da Pampulha não comporta voos de aviões com mais de 70

passageiros.

Contrariando tudo isso, já em 2008 houve boatos e notícias de que essa liberação

ocorreria. De forma brilhante, o Deputado Fábio Avelar conduziu os trabalhos da

Comissão Especial dos Aeroportos. Chegamos a algumas conclusões: em breve

concederei aparte aos Deputados Fábio Avelar e Paulo Guedes, mas, antes, gostaria

de registrar o conteúdo do relatório final da Comissão dos Aeroportos, que tenho em

mão. Na pág. 17, o relatório final retrata, em uma das audiências, que a Infraero

declarou que o Aeroporto da Pampulha tem vocação de aeroporto regional e que

assim deve trabalhar. São essas as palavras do representante da Infraero, em

audiência com a Comissão Especial dos Aeroportos. Em seguida, o representante da
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Anac disse que de forma alguma a Agência deseja trabalhar contra esse modelo

integrado de acesso aeroviário e de investimento estadual. Declarou também que, de

acordo com a capacidade da Pampulha, nem a Infraero nem a Anac podem liberar

voos além dos que lá já estão autorizados. Estavam autorizados voos com até 50

passageiros, nem um a mais. Tudo isso está aqui. É público e notório para todas as

pessoas que quiserem ver e ter acesso. A Portaria nº 993, de 17/9/2007, da Anac,

trata dessa questão. A Comissão dos Aeroportos concluiu o seu trabalho no dia

12/9/2008. O governo federal, mais uma vez, desrespeita a população mineira, o

governo de Minas e a vontade da população belo-horizontina passando por cima de

todos e, de forma truculenta, libera, por pressão de grandes companhias, a aviação

para mais de 100 passageiros, mais uma vez, no Aeroporto da Pampulha.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, em

primeiro lugar quero concordar em grande parte com o que V. Exa. falou. Quero

também protestar contra essa atitude da Anac, que, de fato, é um retrocesso: trazer

grandes voos para o Aeroporto da Pampulha. No entanto, discordo de V. Exa. quando

diz que isso foi determinação do Presidente Lula e da Ministra Dilma. No caso, V.

Exa. está entrando em outra esfera política, partidária e eleitoral. Até porque a Anac é

uma agência independente, uma agência reguladora como a Anatel e outras que

foram criadas no governo Fernando Henrique. Essas agências só servem para

aumentar passagens, contas de água e de luz e não defendem o consumidor em

nada. Elas têm autonomia de direção. Não tem Lula, Dilma, Aécio ou ninguém que

mande nelas, não. Tanto é que os membros nomeados para essas agências não

podem ser retirados nem pelo Presidente da República. Elas têm total autonomia.

Temos de começar a discutir a criação dessas agências, que têm superpoderes, com

gente com altos salários que estão engordando à custa do povo brasileiro. Eles

tomam atitudes que estão acima de tudo, da lei. São intocáveis porque nem o

Presidente da República, nem o STF, ninguém pode mexer nessas agências. Foi

essa a herança que o Fernando Henrique nos deixou. Então, nem Lula, nem Dilma,

nem Aécio podem mexer. O Aécio está sendo vítima dessa herança maldita que são

as agências reguladoras, que não regulam nada. Pelo contrário, regulam, sim, com o

preço para cima, para punir o consumidor. É isso que a Anatel, a Anac e tantas outras
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agências fazem todo dia com a população brasileira. Em Minas Gerais criaram agora

a Agência das Águas, que, em sua primeira atitude, autorizou a Copasa a aumentar

as contas de água. Estou de orelha em pé com essas agências porque elas têm

muita autonomia. Não podemos aproveitar este momento para culpar o Presidente

Lula ou a Ministra Dilma, porque não têm nada a ver com isso. E muito menos o

Governador.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Inicialmente, Deputado Gustavo Valadares,

cumprimento-o por trazer a esta tribuna este assunto tão importante, que chocou a

todos nós, mineiros, e a todos nós, brasileiros. Essa questão dos aeroportos vem

sendo debatida desde 2004, quando estudamos profundamente o problema. Na

época, tivemos o apoio de todos os Deputados, quando verificamos que envolvia um

problema seriíssimo de segurança no Aeroporto da Pampulha para as aeronaves de

grande parte. Na época, ficou demonstrada claramente a impossibilidade de o

aeroporto operar com aeronaves com capacidade superior à determinada pela

Portaria nº 993, citada por V. Exa. Tivemos uma vitória. Conseguimos a transferência

dos voos para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves. A partir dali, começamos a

estar vigilantes. Sempre vinha à tona a vontade de grupos econômicos em fazer

retornar os voos à Pampulha. No final do ano passado, quando apresentávamos o

nosso relatório aqui através de uma nova comissão que foi criada a requerimento do

nobre Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, reafirmamos, mais uma vez, a

impossibilidade do retorno dessa atividade. Isso ficou claramente demonstrado por

todos os depoimentos de todos os segmentos ali representados na oportunidade.

Mas, graças a Deus, tivemos uma iniciativa que foi aprovada pela Mesa, pelo nobre

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, que foi envolver de uma maneira definitiva

a Secretaria de Meio Ambiente, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público

Federal. Hoje temos de estar vigilantes, mas não podemos deixar de informar à

sociedade, e até mesmo à Anac e à Infraero, que o Aeroporto da Pampulha não pode

operar com aeronaves superiores às determinadas pela Portaria nº 993, sob pena de

o aeroporto ser interditado. Então, aproveitando esta oportunidade, repercutiremos

isso aqui durante toda a semana e nas próximas também, porque hoje o Ministério

Público, por meio de um termo de ajustamento de conduta - TAC - firmado, impediu
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que o Aeroporto da Pampulha operasse com essas aeronaves. Assim, temos de estar

vigilantes aqui. Alertamos o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e

a Secretaria de Meio Ambiente. Convém salientar, Deputado Gustavo Valadares, que

o Aeroporto da Pampulha não tem licenciamento operacional para funcionar. O que a

Anac determinou foi um absurdo. Temos então de estar vigilantes. Se for o caso,

vamos exigir o fechamento do Aeroporto da Pampulha, se ele operar com aeronaves

superiores às determinadas pela Portaria nº 993. Obrigado pelo aparte e

cumprimento-o por trazer a esta Casa, para debate, assunto tão importante para

todos nós.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço ao Deputado Fábio Avelar.

Contraponho-me ao Deputado Paulo Guedes: quem nomeou a Presidente da Anac foi

o Presidente Lula, com seu Ministro Nélson Jobim e com a participação da Ministra

da Casa Civil, Dilma Rousseff.

Sr. Presidente, na conclusão do relatório da Comissão Especial de Aeroportos, a

alínea “f” diz: “A Anac declarou publicamente que, para autorizar voos, observa a

capacidade operacional do aeroporto e que o Aeroporto da Pampulha está

completamente saturado. Não há possibilidade de expansão do aeroporto, logo não

pode liberar voos além dos que já estão autorizados”. Perguntaria a qualquer

parlamentar desta Casa, fazendo aqui um desafio: quem comprova, nos últimos sete

anos, que a Infraero ou o governo federal investiu R$1,00 que seja no Aeroporto da

Pampulha para sua ampliação, que pudesse beneficiar as pessoas que o utilizam? E

se esse investimento de R$1,00 foi necessário para fazer com que ela fosse contra

aquilo que foi dito pela própria Agência aqui, cerca de um ano atrás? Não foi, Sr.

Presidente.

E já para concluir: o que o governo federal tem feito com Minas é um desrespeito. O

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Aeroporto de Confins, necessita

urgentemente de investimentos, sob o risco de não conseguir nem mesmo receber de

forma digna os estrangeiros que virão para a Copa do Mundo de 2014. E o governo

federal, em vez de iniciar os investimentos ali necessários para a expansão do

Aeroporto Internacional, cria, junto com a Anac, mais uma aberração que vai contra

os interesses da população do Estado, em especial a de Belo Horizonte. Muito
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obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, inicio minhas palavras saudando o Prefeito de

Senador Amaral, Herculano de Freitas, que aqui se encontra juntamente com seu

Vice-Prefeito, Eduardo Silvério, e também o Prefeito de Gonçalves, Luiz Rosa, que

aqui está, acompanhado do assessor legislativo José Aparecido da Silva. É uma

satisfação para nós receber essas autoridades, esses Prefeitos do nosso Sul de

Minas.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um breve relato a respeito das visitas que o

Governador Aécio Neves e o Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia fizeram ao

Sul de Minas, na última semana. Eles estiveram em importantes cidades da nossa

região, como Pouso Alegre, Poços de Caldas, Lavras e Itajubá; na semana anterior,

estiveram em Varginha.

Em Pouso Alegre, contamos com a presença de inúmeros Prefeitos, autoridades e

lideranças, além de vários parlamentares. Foi realizada reunião na Câmara Municipal,

onde o Governador fez um importante pronunciamento, juntamente com o Vice-

Governador, mantendo um contato direto com as lideranças. Foram anunciadas obras

importantes para a cidade e a região, como o Dique 2, que é uma barragem para

contenção das enchentes que ocorrem quase todos os anos, causando muitos

problemas à população. Além disso, foi autorizada a construção de um centro de

exposições, com características regionais. Em conversa com Prefeitos, ficou evidente

que todos estão recebendo benefícios do governo do Estado. Há obras em

andamento, umas autorizadas e outras concluídas. O entusiasmo era muito grande.

No dia seguinte, estivemos em Poços de Caldas, onde ocorreu o mesmo. Inúmeros

Prefeitos, entre eles Paulo César Silva, o Deputado Federal Geraldo Thadeu, o ex-

Prefeito Sebastião Navarro, o Presidente da Câmara, Vereador Marcus Togni,

Vereadores e lideranças foram receber o Governador e o Vice-Governador. Houve

uma importante reunião política para inauguração do gasoduto, que, sem dúvida

alguma, pode mudar o perfil do Sul de Minas nos próximos anos, com a vinda de
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inúmeras empresas que estavam esperando essa obra para ali se instalarem. O povo

estava muito entusiasmado. Foi realmente um momento de muita alegria e festa,

porque essa é uma obra importantíssima do governo de Minas Gerais, na qual foram

investidos R$150.000.000,00, atendendo ao trecho de Jacutinga a Poços de Caldas,

passando por Andradas, e criando mais dois ramais, um para Andradas, que está

funcionando, e o outro para Caldas. Também existe possibilidade de criação de

outros ramais que, sem dúvida, beneficiarão a importante região do Sul de Minas.

Caro Presidente, Srs. Deputados, mais que isso, o Governador manifestou

disposição em liberar recursos para outras benfeitorias em Poços de Caldas, como a

criação de um centro de tratamento oncológico, autorizando a liberação de

R$4.000.000,00, por meio da Secretaria de Saúde. Quero salientar que essa é uma

obra não apenas de interesse municipal, mas também regional. Todos sabemos da

grande incidência do câncer em nosso Estado. Existe uma dificuldade enorme no seu

tratamento, a abordagem da doença é difícil, complexa e cara, envolve profissionais

altamente capacitados, exige centros de tratamentos especializados. A própria

Secretaria de Saúde divulgou nota informando que, em Minas Gerais, ocorrem,

anualmente, aproximadamente 50 mil casos de câncer, entre os quais há pouco mais

de 25 mil mulheres e 24 mil homens.

Se somarmos, teremos quantos em 5, 10 anos? Os pacientes se mantêm vivos à

custa de tratamentos extremamente demorados, prolongados e dispendiosos para o

serviço público de saúde. Se não houver aqui, meu caro Presidente, centros

especializados para tratamento, esses pacientes não têm alternativa nem condições

de sobreviver. No Sul de Minas, ainda vivemos situação diferenciada para pior, pois

nos valíamos muito do Estado de São Paulo para o tratamento dessas doenças de

maior complexidade. Infelizmente, durante anos, isso foi acontecendo. Para onde vão

hoje - iam, porque agora não vão mais - os pacientes portadores de câncer? Na sua

maioria para Barretos, onde há grande centro de tratamento especializado de câncer

de altíssima qualidade, ou para Jaú, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. Por

várias razões as portas de São Paulo hoje se fecharam para o tratamento de

pacientes provenientes de Minas Gerais, portanto esses pacientes de Minas têm de

se valer do nosso Estado.
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Com muita sensibilidade, felizmente o governo está criando esses centros de

tratamento oncológico por todo o Estado, principalmente na região do Sul de Minas.

Há a recente criação do Hospital do Câncer em Passos - o Deputado Antônio Carlos

Arantes acompanhou bastante todo este processo - e de centro de tratamento

oncológico em Alfenas, Varginha e Pouso Alegre. O governo está aumentando agora,

de maneira considerável, o tratamento de oncologia em Poços de Caldas, com a

liberação de recursos de R$4.000.000,00. Isso trará benefício para toda a região do

Sul de Minas, que precisa naturalmente ser integrada. Tão logo esse serviço esteja

funcionando, a região terá condições de oferecer atendimento de boa qualidade à sua

população nesta área tão crucial da saúde, que é exatamente a da oncologia. O

Governador ainda autorizou a liberação de recursos de R$2.000.000,00 para o início

de avenida chamada Via Estrutural, que será de grande importância para a

infraestrutura de Poços de Caldas.

Meu caro Presidente, essas são as observações que gostaria de fazer. Enalteço e

manifesto minha enorme satisfação por essa consideração do Governador Aécio

Neves e do Prof. Antonio Anastasia, Vice-Governador, para com a população de

Minas Gerais. Neste final do seu governo, o Governador tem percorrido as diversas

regiões mineiras para fazer uma espécie de prestação de contas do seu serviço no

Estado e agradecer ao apoio que tem recebido por todo o Estado, em demonstração

de sensibilidade e reconhecimento extremamente importante para o Estado, que hoje

se mostra unido, de forma quase unânime, em torno de sua liderança e da do Prof.

Antonio Augusto Anastasia. Neste meu rápido pronunciamento, queria dizer que,

naquela oportunidade, o Governador, de maneira geral, expôs também os benefícios

que tem feito e o que está trabalhando no Estado, como a ligação asfáltica que todas

as cidades do Estado hoje têm e terão até o final deste ano. A telefonia celular está

presente em todas as cidades mineiras. Segundo o Governador Aécio Neves - tenho

todas as condições para acreditar no que ele disse -, a energia elétrica estará

presente em todas as propriedades rurais do Estado até o final deste ano, quando

termina seu mandato. No entanto o Prof. Anastasia dará sequência a isso até o final

do ano. Portanto os parlamentares que têm algum receio em relação à energia

elétrica podem ficar tranquilos, porque o Governador afirmou, de forma categórica,
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que nenhuma propriedade rural do Estado estará sem energia elétrica até o final

deste ano. São recursos majoritariamente da Cemig; teremos 75% dos recursos da

Cemig para esta providência de iluminação rural neste programa tão comentado por

todo o Brasil. Portanto teremos energia nas propriedades rurais de todo o nosso

Estado.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Carlos Mosconi. V. Exa.,

que tem vasto conhecimento e trouxe grande contribuição histórica à saúde de nosso

país, faz um pronunciamento que chama a atenção de todos.

O Deputado Carlos Mosconi - Muito obrigado.

O Deputado João Leite (em aparte) - V. Exa. faz um levantamento da situação em

que se encontram os pacientes mineiros em relação a essa enfermidade que vem

alcançando a tantos: o câncer. Acompanho-o, com muito interesse, quando V. Exa.

trata desses assuntos, porque V. Exa. o faz com conhecimento e com uma história

rica de trabalho prestado ao povo brasileiro. Quero comentar especialmente a parte

final do pronunciamento de V. Exa: a questão da iluminação, do Luz para Todos, no

qual a Cemig está totalmente envolvida. V. Exa., como Secretário de Estado e

Deputado Federal, deparou-se muitas vezes com o desconhecimento total de muitas

pessoas sobre Minas Gerais. Lembro-me de que, em algumas reuniões com

Secretários e com o governo federal - o governo que está aí, do Presidente Lula e da

Ministra Dilma -, eles queriam comparar Minas com outros Estados. Ao se falar em

iluminação no campo em outros Estados, compara-se com Minas Gerais, ou se

comparam Municípios de outros Estados com Municípios mineiros. Algumas vezes

querem comparar o Espírito Santo ou o Rio de Janeiro com nosso Estado. Mas o

Espírito Santo tem 78 Municípios; o Rio de Janeiro, 92. Minas tem 853. O Espírito

Santo não tem nem 10% dos Municípios de Minas Gerais. Não há possibilidade de

comparação. Cada extensão de rede em nosso Estado talvez atravesse um desses

Estados menores do Brasil. Minas fez mais de 210 mil ligações. O esforço que a

Cemig vem fazendo é algo impressionante. Mesmo assim, acusaram a Cemig e o

governo de Minas de não terem compromisso com o lado social, com a tarifa social. A

própria empresa, em convênio com o governo do Estado, iluminou mais de 600

campos de futebol para a prática esportiva, para caminhada, dotando nossa
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população trabalhadora de lazer no período noturno. Quero então, junto com V. Exa.,

elogiar o governo do Estado e a Cemig pelo esforço que vêm empreendendo. A

população de Minas conhece essa empresa, que pertence ao povo mineiro. Ela

cumprirá, não no tempo de outros Estados, porque não há comparação com o nosso

país chamado Minas Gerais. Parabéns a V. Exa. Continuo ouvindo-o com muita

atenção.

O Deputado Carlos Mosconi - Caro Deputado João Leite, seu aparte faz um fecho,

com grande categoria, ao meu despretensioso pronunciamento. V. Exa. disse, com

todas as letras, o que significa esse programa Luz para Todos em um Estado como

Minas Gerais, que tem a dimensão de países da América do Sul, da América Latina e

da Europa. Nosso Estado tem 853 Municípios, grande parte deles, principalmente os

do Norte de Minas, com uma dimensão enorme, gigantesca. Portanto, não é fácil.

Qualquer cidadão, com boa-vontade, entenderia essa situação. Mas chegaremos lá.

O Governador é absolutamente sereno e tranquilo em relação a isso. O Sr. Djalma

Morais, Presidente da Cemig, estava lá - a Cemig naturalmente participou muito

dessa questão do gasoduto por causa da Gasmig, que pertence a ela; portanto, eles

fizeram um investimento muito alto - e fez também essa afirmação, de acordo com o

Governador do Estado, de que até o final deste ano não haverá mais propriedades

rurais sem energia elétrica em Minas. Isso é um grande avanço e um esforço - quero

deixar bem claro - do governo de Minas Gerais, uma vez que mais de 70% dos

recursos para o empreendimento são do próprio Estado e da Cemig. Então, o mérito

é dela. Deixaremos isso bem claro para que as pessoas entendam o que realmente

está acontecendo.

Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente, e agradeço a atenção de todos.

Manifesto minha satisfação por ter participado dessa importante visita do Governador

Aécio Neves e do Prof. Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador, a Poços de

Caldas, Pouso Alegre e outras cidades do Sul de Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria

de repudiar a atitude da BHTRANS, que mostra que só tem interesse de arrecadar,

colocando o Faixa Azul ao redor de toda a Assembleia Legislativa. Inclusive, não
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cumpre o princípio da isonomia. Na Câmara Municipal, o talão vale por 5 horas, mas

aqui vale por 2 horas. Estamos encaminhando um requerimento à BHTRANS

solicitando providências, pois muitas pessoas vêm para a Assembleia trabalhar e não

têm como trocar o talão de 2 em 2 horas. Sabemos do grande problema que é

estacionar nessa zona, o que causa transtornos principalmente aos servidores desta

Casa. Estamos solicitando providências à BHTRANS para que resolva esse

problema, a fim de dar alento e tranquilidade aos servidores desta Casa.

Gostaria de parabenizar o conjunto dos servidores do Estado de Minas Gerais, que

vêm resistindo bravamente, lutando em defesa de melhores condições de trabalho e

de salários justos. Trata-se de um verdadeiro desrespeito com a categoria, tanto dos

servidores administrativos quanto dos servidores das Polícias Civil e Militar, do Corpo

de Bombeiros, dos professores e dos servidores da saúde. Isso prova o que já

falamos, que “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”.

Está aqui, em matéria do jornal “O Tempo”, de 1º de outubro do ano passado:

“Servidor fica sem aumento. Proposta prevê R$10.000.000.000,00 de investimento do

total de R$41.000.000.000,00”. Na proposta da Lei Orçamentária, o índice de

aumento proposto ao servidor era 0%. Esse era o índice proposto pelo governo do

Estado de aumento para os servidores. Eles não aceitaram, se mobilizaram,

pressionaram e colocaram o bloco na rua. Era uma grande insatisfação, porque o

governo não cumpriu a promessa de garantir que os servidores de Minas, no final de

2010, estivessem entre os servidores mais bem-remunerados do País. Não é isso o

que acontece; ao contrário, hoje temos uma das maiores economias do País, com

orçamento de mais de R$41.000.000.000,00, e os nossos servidores têm os menores

salários. E, depois de tanta pressão, o Governador anunciou um aumento que não

atende a categoria. O governo não cumpre a palavra, pois prometeu garantir um

aumento de pelo menos 41% para os servidores da segurança pública, a fim de que

esses tivessem um dos melhores salários do País.

Da mesma forma, o governo não vem cumprindo com a promessa de respeitar a lei

federal. Quem mais desrespeita a legislação no nosso país são os órgãos públicos,

os próprios agentes administrativos, que deveriam dar exemplo. Mas não o fazem e

são os primeiros a descumprir a lei. O governo do Estado de Minas Gerais
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descumpre a lei federal e não implementa o piso nacional para os servidores da

educação. É um verdadeiro desrespeito e absurdo para com esses servidores, que

recebem um salário de fome.

Estão aqui, e provo, os valores-base dos salários dos servidores da educação. Os

trabalhadores da educação em Minas Gerais recebem menos de um salário mínimo.

Eu falo, eu provo: professores das séries iniciais recebem R$336,00, menos de um

salário mínimo; professores dos ensinos fundamental e médio recebem R$508,00;

auxiliares de serviço - as tão queridas cantineiras, que atendem tão bem e com tanto

carinho os estudantes - recebem R$320,00, menos de um salário mínimo; auxiliares

técnicos de educação básica, que, supõe-se, deveriam receber um salário muito bom,

recebem R$334,06.

É um verdadeiro desrespeito. Paulo Freire já dizia que, se a educação, sozinha, não

transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda.

Como vamos formar cidadãos mais críticos e conscientes, para garantir o

desenvolvimento do nosso Estado e país, com nossos educadores e mestres

recebendo, desculpem-me a palavra, uma porcaria, um salário de fome, com o qual

não se conseguem pagar as contas da Cemig e da Copasa, que têm das tarifas mais

caras do Brasil? Para isso o governo é bom; mas, na hora de cumprir o que promete

e valorizar os servidores, pagando-lhes um salário digno, o governo não assume sua

responsabilidade. Também para a segurança pública, os policiais civis e militares, o

governo prometeu uma das melhores remunerações do País, mas não cumpriu. Mas,

na hora de aumentar o valor das contas de água e luz, na hora de taxar o ICMS do

álcool em 25% e de estabelecer uma das tarifas mais caras do País para o IPVA

neste Estado, aí, sim, o governo não vê problema.

Então, o nosso Estado é uma grande contradição: por um lado, é o Estado que

mais cobra impostos e taxas, onde o povo é mais penalizado; por outro, é onde os

servidores têm os menores salários. Vivemos, então, nesse dilema. Aliás, vê-se

nessa manchete o piso salarial dos policiais civis e militares e dos bombeiros

militares; se compararmos com o piso salarial de outros Estados, como Sergipe e

Piauí, Estados pequenos e com PIB pequeno, veremos que neles esses servidores

recebem o dobro do que recebem os de Minas Gerais.
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Mas a nossa pressão continua. Aproveito para parabenizar, de coração, o Deputado

Federal Elismar Prado, que vem fazendo um trabalho belíssimo em Brasília,

pressionando até mesmo a base do governo, mesmo pertencendo a ela, para que a

Proposta de Emenda à Constituição no 300 entre em pauta e seja aprovada, o que,

como sabemos, traria mais tranquilidade e dignidade aos servidores da segurança

pública. É fundamental fazer essa gestão junto ao Presidente da Câmara dos

Deputados e à base do nosso governo, para que ele se sensibilize e ponha a

Proposta de Emenda à Constituição no 300 na pauta, para que possamos aprová-la

em 2º turno, incorporando a Polícia Civil.

Outra promessa que o governo fez e não cumpriu foi o auxílio-periculosidade para

os servidores da segurança pública, o que está até mesmo na Constituição do

Estado. O governo fez o acordo, mas não cumpriu com sua palavra de garantir a

implementação do auxílio-periculosidade. Ora, se a profissão de policial não for de

risco, nenhuma outra será.

E aí está a triste situação do Estado. Vejam aqui: Ipsemg fecha metade dos leitos e

desmarca cirurgias. Dos 290 leitos da unidade, só 141 estão ativos. Há um ano, antes

da reforma, eram 540; agora, há apenas 141. Ou seja, ao invés de melhorar a

situação e aumentar o número de leitos, o Ipsemg fecha leitos para os servidores.

Quer dizer, aumentam-se a arrecadação e os impostos, enquanto os servidores,

infelizmente, não têm aumento real de salário e ainda enfrentam essa grande

injustiça: servidores públicos, que todo mês pagam a contribuição para o Ipsemg, não

têm direito ao atendimento. Ao contrário; como se vê aqui, há um ano havia 240 leitos

e hoje há apenas 141 em funcionamento. Essa é a triste realidade: os servidores

contribuem para algo que não podem utilizar. Mas já apresentamos requerimento

solicitando providências imediatas por parte do governo do Estado, do Governador ou

dos responsáveis pelo Ipsemg, para que se resolva essa situação o mais

rapidamente possível, porque o povo realmente não aguenta sofrer mais. Então,

pedimos ao governo que se sensibilize para isso e garanta dignidade aos servidores,

cumprindo o que prometeu. É só isso, nada mais: se prometeu, tem que cumprir; se

deu a palavra, tem que honrar com ela. Ressalto que já apresentamos requerimento

para a realização de audiência pública sobre o Ipsemg e diversas emendas aos
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projetos de remuneração dos servidores, em todas as áreas, uma delas pela

implementação do piso nacional de educação - emenda de nossa autoria. Aproveito

para parabenizar a Ministra Dilma, que esteve em Uberlândia, onde mais de

R$1.600.000.000,00 de recursos do PAC foram investidos em obras de infraestrutura,

e já anunciou o PAC 2.

Para terminar, quero falar da campanha contra as tarifas abusivas das companhias

de telefone e de internet em nosso país e do nosso projeto que tramita nesta Casa,

em que se estabelece o fim da cobrança mensal da assinatura básica da telefonia,

que é totalmente ilegal e inconstitucional.

Temos um projeto tramitando nesta Casa e estamos pressionando o Michel Temer

para colocar em pauta o projeto, que está na gaveta há quase 10 anos. A nossa luta

realmente continua com muita força.

Agradeço a toda a população o grande número de “e-mails” recebidos; não

conseguimos ler todos, pois recebemos muitos todos os dias no nosso gabinete. São

“e-mails” de apoio, de sugestões e de contribuições à nossa luta contra os aumentos

abusivos da telefonia, das contas da Cemig e da Copasa, em defesa dos servidores

públicos. Agradeço, de coração, a maneira carinhosa com que todos nos tratam

aonde vamos, em todos os cantos do Estado e nas ruas. Muito obrigado. A nossa luta

continua com muita força. E esperamos conseguir aprovar algumas emendas para

que consigamos dar dignidade às pessoas e para que possamos fazer o que

realmente é de direito. É preciso fazer justiça aos nossos servidores públicos, que

estão há anos sem aumento, com remunerações bem abaixo do que deveriam

receber. Infelizmente o governo não trata nem da recuperação das perdas salariais

nem dos aumentos. O governo sequer recuperou as perdas salariais dos últimos

anos. E, se quisermos avançar, é fundamental o cumprimento das promessas de

garantir que as polícias do nosso Estado tenham as melhores remunerações do País

e de implementar o piso nacional da educação. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições
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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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei Complementar nº 31/2007, do Deputado Doutor Rinaldo

Valério e da Deputada Ana Maria Resende e outras, ao Projeto de Lei nº 4.388/2010,

do Governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de

matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Mesa da Assembleia, 23 de março de 2010.

Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, 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 5.705 e 5.706/2010,

da Comissão de Direitos Humanos, e 5.707 a 5.710/2010, da Comissão de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, aproveito que o Deputado

Weliton Prado acabou de tocar num tema muito importante para dizer que ontem foi

anunciado o reajuste salarial dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Elaboramos, em conjunto com as entidades de classe da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar, nota dizendo que o reajuste de 15% dado pelo governo do Estado

não agradou. Não agradou nem a este Deputado e também aos dirigentes de

entidades de classe. Este é o momento em que precisamos ter serenidade e conciliar

com os nossos companheiros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para que

realmente haja uma mobilização. Amanhã, quarta-feira, dia 24, às 14 horas, teremos

uma reunião no Clube dos Oficiais. Nessa reunião definiremos os rumos da decisão,

ou seja, se o coletivo de toda a classe acatará ou não o reajuste dado de 15% para

os servidores da área de segurança pública. Nosso entendimento é que este é o
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momento em que as vaidades devem ser deixadas de lado, a união deve prevalecer

e, principalmente, a categoria precisa estar unida. Sabemos que, ao longo do

mandato de 2003 a 2008, tivemos várias conquistas que beneficiaram a classe em

vários aspectos: em 2003, aprovamos a Emenda à Constituição nº 59, que tratou do

adicional trintenário dos militares, para a qual fizemos grande esforço nesta Casa; em

2004, tivemos a promoção por tempo de serviço para policiais e bombeiros militares;

em 2005, tivemos a promoção aos 10 anos para todos os policiais civis; em 2006,

tivemos a aprovação da Lei nº 16.076, referente ao abono-fardamento, uma

pendência de mais de 10 anos, que não se resolveu nem no governo Itamar Franco

nem no de Eduardo Azeredo; em 2007, conquistamos a aposentadoria aos 30 anos

de serviço, com emenda deste Deputado - reduzimos a aposentadoria de 35 para 30

anos -; em 2008, aprovamos a Lei nº 17.949, que tratou do Promorar, e agora, em

2009, aprovamos a Lei Complementar nº 109, que teve uma série de garantias, como

aposentadoria das policiais e bombeiras militares aos 25 anos de serviço, a licença-

maternidade estendida aos militares, que agora será concluída com o projeto que

chegou do Executivo, 25 dias úteis de férias, auxílio-invalidez e a reforma da

aposentadoria, podendo contabilizar 10 anos no setor privado para a promoção. Há

um conjunto de medidas e ganhos ao longo desses oito anos, e gostaríamos que o

somatório desses reajustes fosse melhor. Em relação a outras categorias, os

servidores da segurança pública ficaram um pouco acima, mas entendemos que o

melhor fórum para a discussão com os que ficaram insatisfeitos com o reajuste

salarial será realizado quarta-feira, às 14 horas, quando teremos um momento para

tomar uma decisão coletiva. Insisto que esse é o grande momento para a categoria

estar unida para decidir os rumos das negociações e reivindicações. Quero lembrar

ao Deputado Weliton Prado que a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, neste

momento, está paralisada numa comissão especial, com um conjunto de PECs que

estão sendo analisadas. Mas, infelizmente, Deputado Weliton Prado, uma verdade

precisa ser dita: a Bancada do PT em âmbito federal é que tem feito a maior

obstrução para a aprovação da PEC. Por qual motivo? Sabemos que a PEC, com o

substitutivo do Deputado Federal Major Fábio, remete à criação de um fundo

complementar, que será complementado pela União. Está aí a sinalização dada pelo
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Presidente da República aos Líderes do PT na Câmara, que vêm obstruindo a

votação da PEC. Quem sabe o irmão de V. Exa., como Deputado Federal, pode

ajudar nesse processo, porque o maior obstáculo que temos hoje na Câmara dos

Deputados é a Bancada do PT, que tem impedido a votação da PEC nº 300, que

seria uma grande solução, porque o governo federal até hoje não mostrou qual a sua

responsabilidade com a segurança pública brasileira.

O Deputado Weliton Prado - Primeiramente, gostaria de parabenizar, mais uma vez,

o Deputado Federal Elismar Prado, que foi membro da comissão especial que

aprovou a PEC nº 300 e um dos maiores lutadores no Plenário, junto à base do

governo, para que o projeto fosse para a pauta. Muitos duvidavam de que isso seria

possível, que a PEC nº 300 seria apenas um sonho. Mas, através da mobilização, da

pressão dos policiais do Brasil inteiro, o parecer da comissão especial foi aprovado, a

PEC foi aprovada em 1º turno, e a luta continua com muita força. O Deputado Federal

Elismar Prado vem pressionando até a base do governo. O Deputado Major Fábio,

um dos relatores, elogiou a sua postura. Hoje, um dos grandes articuladores do

Congresso Nacional pela aprovação da PEC nº 300 é o Deputado Federal Elismar

Prado, que discute, de forma muito firme, até com nossos colegas do PT. Ele sabe o

tanto que é fundamental garantirmos dignidade aos servidores. Está havendo uma

pressão muito grande por parte dos Governadores de diversos partidos para que a

PEC não passe. No Estado de Minas Gerais há mobilização da base do governo do

Estado para não deixar a PEC passar no Congresso Nacional. A mobilização dos

servidores do nosso Estado tem de ser realmente muita intensa, a fim de garantir

dignidade a eles. O Orçamento do Estado passou de R$17.000.000.000,00, em 2003,

para mais de R$40.000.000.000,00. Pergunto: aumentou em três vezes os salários

dos servidores? Não. O Governador prometeu que os servidores de Minas Gerais

seriam os mais bem-remunerados do País. Aqui está a realidade - falo e provo -:

“trabalhadores da área de educação recebem menos de um salário mínimo,

R$336,00.” Um Auxiliar Técnico de Educação recebe R$334,06. As Polícias Militar e

Civil, os Agentes Penitenciários, o Corpo de Bombeiros e os delegados do nosso

Estado, se comparados com outros Estados do País, têm uma das menores

remunerações. Os Defensores Públicos do nosso Estado, que são advogados do
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povo, do pobre, daqueles que não têm acesso ao Poder Judiciário, se comparado

também aos demais do País, recebem uma das menores remunerações. Então há

muita injustiça com os nossos servidores. Chegou o momento de mobilizarmos, de

pressionarmos o governo e fazermos modificação no projeto que está tramitando

aqui. Já apresentamos as emendas para garantir que o governo cumpra com a lei

federal e estabeleça no Plano Nacional de Educação os salários dos servidores da

área de educação do nosso Estado. É uma lei que tem de ser cumprida e respeitada.

Nem mesmo a lei está sendo respeitada em nosso Estado. Já mostrei os jornais do

ano passado, quando o Orçamento chegou nesta Casa - aliás com uma foto do nosso

Presidente -, que diz: “servidor fica sem aumento.” A proposta era de

R$10.000.000,00 de investimentos num total de R$41.000.000.000,00. O reajuste

proposto pelo governo do Estado era de 0%, que só sinalizou um reajuste agora por

que é ano eleitoral e em função da mobilização dos servidores. Estão lá os policiais

civis, o Denilson Martins, os servidores da área da saúde e da educação. O Ipsemg

encontra-se em uma triste situação. Também os servidores da área administrativa, da

Fazenda, os fiscais, estão mobilizados. Há uma grande união dos servidores que se

mobilizaram, que pressionaram o governo, que cedeu por ser um ano eleitoral. O

reajuste proposto no ano passado foi 0%. Estive na semana passada no Centro

Administrativo, e havia mais de quatro mil servidores mobilizados, e com indicativo de

greve. A Polícia Civil não aceita e está com indicativo de greve se o governo não

cumprir o que prometeu, 41% de aumento. Os servidores da área de educação

também estão com indicativo de greve, pois querem que a lei seja cumprida, que o

governo estabeleça o piso salarial da área da educação, e isso não está

acontecendo. Então a mobilização é fundamental. Se sair algum reajuste para os

servidores é graças a essa mobilização. Se não houver essa mobilização, não sairá

nem mesmo o reajuste anunciado pelo governo. Os projetos estão nesta Casa sem

discutir, debater e emendar. Temos de fazer muitas emendas, temos de fazer muitas

alterações. Isso vai dar pano para manga. Faremos essas modificações que são

necessárias para garantir o respeito e a dignidade para os servidores, que já

contribuíram tanto com o desenvolvimento do nosso Estado, mas infelizmente são os

últimos a serem lembrado.
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O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Weliton Prado que ocupe esta Presidência,

cumprindo o Regimento Interno. Naquele momento deixei de atender solicitação de V.

Exa. porque havia iniciado a leitura do texto de comunicação e de decisão da

Presidência. É de direito, é regimental, então solicito a V. Exa. que ocupe esta

Presidência.

O Deputado Weliton Prado - Com toda tranquilidade, V. Exa. poderá continuar na

condução dos trabalhos da maneira brilhante que vem fazendo.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Prosseguimento de votação do Parecer de Redação Final do

Projeto de Resolução nº 3.793/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, que

ratifica o regime especial de tributação concedido à indústria de laticínios, nos termos

do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/1975. A Presidência vai renovar a votação do

parecer. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam,

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À promulgação.

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 3.794/2009, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica o regime especial de tributação concedido à

indústria de revestimento cerâmico, nos termos do art. 225 da lei nº 6.763, de

26/12/1975. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam,

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Weliton Prado - Verificação, Sr. Presidente.

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

votação e para a continuação dos trabalhos e torna a votação do parecer sem efeito.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária na mesma data, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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“MENSAGEM Nº 486/2010*

Belo Horizonte, 23 de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 35, de 2007, que autoriza o Poder

Executivo a quitar dívida com o Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG.

Conforme destacado na época do envio do Projeto de lei complementar a essa

laboriosa Casa, o saldo em aberto da dívida com o IPSEMG, originada dos efeitos da

Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, não tem alcance nas atividades

referentes aos benefícios previdenciários mantidos pelo Estado e gerenciados pelo

Instituto, visto que integralmente financiados pelo Tesouro Estadual ou pelos Fundos

de previdência criados pela referida Lei Complementar. Vale o registro de que as

obrigações do Tesouro referentes ao pagamento da dívida com a autarquia estão

rigorosamente em dia.

Ainda em decorrência da aplicação da Lei Complementar nº 64, de 2002, cumpre

enfatizar a função precípua do IPSEMG de prestação dos serviços de assistência à

saúde do servidor estadual, financiada através de contribuição específica e da

parcela patronal correspondente, cujos repasses, sob responsabilidade do Tesouro

Estadual, também vêm sendo executados em obediência aos prazos legais.

Por outro lado, é notável o esforço que tem sido empreendido pelo Estado de Minas

Gerais para o pagamento dos débitos de precatórios.

Sucede que, apesar dos recursos destinados ao IPSEMG, a autarquia não vem

conseguindo manter o mesmo fluxo do pagamento de precatórios do Estado.

Nesse contexto, a presente proposta se mostra imperativa, no sentido de garantir a

inclusão dos precatórios sob responsabilidade do IPSEMG no fluxo de pagamentos

do Tesouro, que serão efetivados sob a égide da Emenda à Constituição Federal nº

62, de 9 de dezembro de 2009.

A medida garantirá benefícios a todos os envolvidos: ao IPSEMG, que honrará suas

dívidas com muito mais celeridade; aos beneficiários do Instituto, que passarão a ter

saldados os seus créditos perante a autarquia; ao Tesouro Estadual, que poderá
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incluir tais débitos nos processos de quitação comandados pela “Central de

Precatórios”, o que garantirá exatidão e fluência nos pagamentos.

Em relação aos valores considerados na presente proposta, é manifesto o esforço

da Administração para equacionar todos os passivos do Estado, uma vez que o saldo

que será quitado pelo Tesouro é bem inferior àquele representativo da dívida que se

pretende compensar em contrapartida com a assunção dos precatórios devidos pelo

IPSEMG. Vale dizer, o saldo da dívida, posição em fevereiro último, é de

R$607.261.435,21, e o montante de precatórios devidos pela autarquia, posição em

31 de dezembro de 2009, chega a R$686.407.497,23.

Reforço ainda o fato de estarmos, nesta oportunidade, de maneira não menos

importante, trazendo ao Tesouro Estadual os débitos caracterizados como

“Requisitórios de Pequeno Valor” - RPVs, apresentados contra o IPSEMG, cujos

objetos das ações que os originaram sejam anteriores à data de Publicação da Lei

Complementar nº 64, de 2002, o que permitirá ao Instituto canalizar volumes de

recursos financeiros cada vez maiores para a saúde dos servidores.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração dos

seus Nobres Pares o presente Substitutivo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 2007

Dispõe sobre a quitação da dívida do Estado de Minas Gerais com o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

Art. 1º - Os precatórios emitidos em nome do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, expedidos e orçados em nome da

autarquia até a data da publicação da Lei orçamentária nº 18.693, de 4 de janeiro de

2010, no valor atualizado de R$686.407.497,23 (seiscentos e oitenta e seis milhões,

quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos),

posição em 31 de dezembro de 2009, passarão à responsabilidade do Estado de

Minas Gerais e serão pagos pelo Tesouro Estadual nos termos estabelecidos pela

Emenda à Constituição Federal nº 62, de 9 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal e

no § 3º do art. 9º da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, com redação dada pela
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Lei nº 15.683, de 20 de julho de 2005, os débitos caracterizados como Requisitórios

de Pequeno Valor - RPVs, apresentados contra o IPSEMG a partir da data de

publicação desta lei, cujos objetos das ações que os originaram sejam anteriores à

data de publicação da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, passarão à

responsabilidade do Estado de Minas Gerais e serão pagos pelo Tesouro Estadual.

Art. 3º - O saldo remanescente da dívida do Estado de Minas Gerais para com o

IPSEMG, originada da Lei Complementar nº 64, de 2002, apurado em 28 de fevereiro

de 2010 no valor de R$607.261.435,21 (seiscentos e sete milhões, duzentos e

sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), fica

quitado em contrapartida à assunção pelo Tesouro Estadual dos precatórios e

requisitórios de pequeno valor indicados nos artigos 1º e 2º desta lei complementar,

respectivamente.

Art. 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº 35/2007. Publicada, fica a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do

dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 487/2010*

Belo Horizonte, 23 de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 4.387, de 2010, que reajusta os

valores da tabela de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que

menciona e dá outras providências.

A referida emenda insere no art. 1º do citado Projeto de lei a previsão de que o

reajuste de 10% a ser concedido aos servidores do Grupo de Atividades de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Instituto Mineiro de Agropecuária –

IMA não será deduzido das respectivas Gratificações de Escolaridade, Desempenho

e Produtividade Individual e Institucional - GEDAMA e GEDIMA. Com essa proposta,

pretende-se assegurar, para os servidores do IMA e do SISEMA, isonomia em

relação aos demais servidores do Poder Executivo quanto aos efeitos do reajuste



____________________________________________________________________________
903

salarial proposto no art. 1º.

A emenda propõe, ainda, o reajuste de dez por cento do valor da remuneração dos

cargos de Empreendedor Público I e II, a que se referem os arts. 19 e 20 da Lei

Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, bem como do valor da gratificação

especial devida aos ocupantes dos cargos de Comandante de Avião a Jato,

Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e 1º Oficial de Aeronave.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a emenda em

questão à elevada análise de seus Nobres Pares.

Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 4.387, DE 2010

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º do Projeto de lei nº 4.387, de 2010, a seguinte

redação:

“Art. 1º - ........................................................

Parágrafo único - O reajuste previsto no ‘caput’ deste artigo não será deduzido:

I – do valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI, instituída pela Lei nº

15.787, de 27 de outubro de 2005;

II – do valor da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade

Individual e Institucional – GEDAMA, instituída pela Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de

2008; ou

III – do valor da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade

Individual e Institucional – GEDIMA, instituída pela Lei nº 17.717, de 11 de agosto de

2008.”

O art. 13 do Projeto de lei nº 4.387, de 2010, fica acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 13 - ............................................................

IV – da remuneração dos cargos de Empreendedor Público I e II, a que se referem

os arts. 19 e 20 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007.

................................................................”

Acrescente-se no Projeto de lei nº 4.387, de 2010, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a vigorar

na forma do Anexo IX desta lei.”

ANEXO IX
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(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2010)

“ANEXO XLII

(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

Cargo Código Valor da Gratificação (reais por hora-voo)

Comandante de Avião a Jato EX-41 159,12

Comandante de Avião EX-24 111,38

Piloto de Helicóptero EX-35 111,38

1º Oficial de Aeronave EX-25 95,47”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.387/2010. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, informando que o impacto

financeiro decorrente da emenda ao Projeto de Lei nº 4.387/2010 de autoria do

Governador do Estado foi considerado no cálculo encaminhado a esta Casa por meio

do ofício que menciona e ressaltando que os acréscimos decorrentes dessa emenda

não comprometem o atendimento aos limites de despesa com pessoal estabelecidos

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.387/2010).

SUBSTITUTIVO Nº 2 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007

Acrescenta dispositivo ao art. 140 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 140 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 140 - (...)

§ 4º - O cargo de Delegado da Polícia Civil, privativo de bacharel de direito, integra,

para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Adalclever Lopes - Weliton Prado - Vanderlei Miranda - Gláucia Brandão - Sávio

Souza Cruz - Tiago Ulisses - Carlin Moura - Fábio Avelar - Gil Pereira - Durval Ângelo

- Getúlio Neiva - Ivair Nogueira - Antônio Carlos Arantes - Ademir Lucas - Délio

Malheiros - Luiz Humberto Carneiro - Delvito Alves - Carlos Gomes - Inácio Franco -
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Padre João - Domingos Sávio - Célio Moreira - Maria Tereza Lara - José Henrique -

Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Duarte Bechir - Cecília Ferramenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.361/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Dom Justino José de Santana, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/5/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem a matéria a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.361/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Dom Justino José de Santana, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 10 dispõe que, no

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

congênere, judicialmente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social e portadora do título de utilidade pública estadual; e o art. 16 determina que a

entidade não remunera seus Conselheiros, Diretores, instituidores ou qualquer

membro de sua administração.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.361/2008.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.720/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar denominação de Rodovia Miguel Pereira da Silva ao trecho da Rodovia

LMG-655 que liga o Município de Botumirim ao entroncamento com a Rodovia MG-

307.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 29/9/2009, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da resposta,

passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.720/2009 tem por escopo seja dada a denominação de Miguel

Pereira da Silva ao trecho da Rodovia MG-655, que liga o Município de Botumirim ao

entroncamento com a Rodovia MG-307.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão mencionadas 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



____________________________________________________________________________
907

peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior, q ue lhe faculta tratar das matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei

n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, est abelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro desta Casa.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio de nota técnica datada de 15/10/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui

denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de corrigir a identificação da Rodovia LMG-655, que se inicia no

entroncamento da BR-251 e termina no Município de Botumirim.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.720/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominada Rodovia Miguel Pereira da Silva a Rodovia LMG-655,

que liga o Município de Botumirim ao entrocamento com a BR-251.”.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.212/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Organização não Governamental Viva Candeias - ONG

Viva Candeias -, com sede no Município de Candeias.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.212/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização Não Governamental Viva Candeias - ONG Viva Candeias -, com sede

no Município de Candeias.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 12

determina que os cargos de sua Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como as

atividades de seus sócios, não são remunerados; e o art. 31 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a pessoa jurídica qualificada

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da

Lei nº 9.790, de 1999, preferencialmente com o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.212/2010.
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Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.224/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Boa Esperança, com sede no

Município de Formiga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.224/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário Rural de Boa Esperança, com sede no Município de Formiga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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; e no art. 42 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere situada no Município de

Formiga, 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 4.224/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.228/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Reduto - Amar -, com sede

no Município de Reduto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.228/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores e Amigos de Reduto - Amar -, com sede no Município de

Reduto.

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 e Conselheiros, bem como as dos associados, não

serão remuneradas; e no art. 35 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado 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 4.228/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.233/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação João Diniz Ribeiro, com sede no Município de

Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010 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 4.233/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação João Diniz Ribeiro, com sede no Município de Contagem.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 2º do art. 4º, que

as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no § 3º do

mesmo artigo que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Municipal de Assistência Social ou a entidade pública.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, que 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 4.233/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Diniz João Ribeiro, com

sede no Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.241/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Serrado II, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.241/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Serrado II, com sede no Município

de Porteirinha.

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



____________________________________________________________________________
913

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. 41 do estatuto constitutivo da instituição determina que, em caso

de dissolução, seu patrimônio remanescente será doado a entidade congênere, em

plena atividade social, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social; e o art. 42, que as atividades dos Diretores e dos Conselheiros e

dos demais associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, benefícios ou vantagens, por qualquer

forma ou título.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.241/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.245/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Vila

Kennedy e Adjacências - Amovika –, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.245/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores da Vila Kennedy e Adjacências - Amovika -,

com sede no Município de Porteirinha.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 31 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 35 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.245/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.248/2010

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 Conselho de Desenvolvimento Comunitário do

Bairro Assunção – Codebass –, com sede no Município de Cabo Verde.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.248/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Assunção – Codebass –, com

sede no Município de Cabo Verde.

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. 28 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

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

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

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela Constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.248/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.260/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade denominada Ata Cidadania, com sede no
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Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.260/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade denominada Ata Cidadania, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 7º dispõe que, em caso de

dissolução, seu patrimônio será destinado a pessoa jurídica qualificada como

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos da Lei

Federal nº 9.790, de 1999, que, preferencialmente, tenha o mesmo objetivo social e

seja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e o art. 36 veda a

remuneração de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.260/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.263/2010

Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região do Salobro, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.263/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região do Salobro, com sede no

Município de Porteirinha.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.263/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.



____________________________________________________________________________
918

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.267/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Rede

D’Água Barreiro II, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.267/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Rede D’Água Barreiro II, com sede

no Município de Porteirinha.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 51 que, na

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

assistencial congênere, em plena atividade social, juridicamente constituída e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e no art. 52 que as atividades

dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação, benefícios ou vantagens.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.267/2010.
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Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.270/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região da Baixinha-Campo de Avião, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.270/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região da Baixinha-Campo de

Avião, com sede no Município de Porteirinha.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 49 dispõe que, em caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

em atividade, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social; e o art. 50 determina que as atividades dos Diretores,

Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, benefício ou vantagem.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.270/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.281/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente

Ingaiense, com sede no Município de Ingaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.281/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Beneficente Ingaiense, com sede no Município de Ingaí.

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. 19, § 2º, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e instituidores não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, bonificação, gratificação ou

vantagem; e no art. 21 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída, com

personalidade jurídica própria e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.281/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.294/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento Através da

Art – Prodarte –, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a esta Comissão a fim

de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e

legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.294/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pró-Desenvolvimento Através da Art – Prodarte –, com sede no Município

de Santa Rita do Sapucaí.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 50 que as

atividades da diretoria e do conselho fiscal não serão remuneradas; e, no parágrafo

único do art. 52, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição de caráter social, sem fins lucrativos,

legalmente constituída, com finalidades semelhantes às da Prodarte.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.294/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.295/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais de Córrego dos Ferreiras e

Adjacências - Amurcofe -, com sede no Município de Santa Bárbara do Leste.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.295/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Mulheres Rurais de Córrego dos Ferreiras e Adjacências - Amurcofe -,

com sede no Município de Santa Bárbara do Leste.

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
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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. 27 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 29

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, juridicamente constituída, registrada na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social e nos Conselhos Estadual ou Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.295/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.994/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre o cadastramento obrigatório de telefones celulares pré-pagos e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende criar mecanismos para identificação dos titulares

de aparelhos de telefonia celular na modalidade pré-paga.

Segundo o autor do projeto, a matéria insere-se na órbita de competência desta

Casa Legislativa, e a agência reguladora dos mencionados serviços - a Anatel -

faculta a habilitação dos telefones independentemente da inscrição do adquirente da

linha na prestadora do serviço.

Em que pese à relevância da proposta, não vislumbramos a perspectiva da

tramitação do projeto, uma vez que a matéria já se encontra disciplinada na Lei



____________________________________________________________________________
924

Federal nº 10.703, de 18/7/2003. Transcrevemos, a seguir, a disposição constante do

art. 1º dessa norma, para melhor elucidação dos fatos:

“Art. 1º - Incumbe aos prestadores de serviços de telecomunicações na modalidade

pré-paga, em operação no território nacional, manter cadastro atualizado de usuários.

§ 1º - O cadastro referido no ‘caput’, além do nome e do endereço completos,

deverá conter:

I - no caso de pessoa física, o número do documento de identidade ou o número de

registro no cadastro do Ministério da Fazenda;

II - no caso de pessoa jurídica, o número de registro no cadastro do Ministério da

Fazenda;

III - (vetado)

§ 2o - Os atuais usuários deverão ser convocados para fornecimento dos dados

necessários ao atendimento do disposto neste artigo, no prazo de noventa dias, a

partir da data da promulgação desta Lei, prorrogável por igual período, a critério do

Poder Executivo.

§ 3º - Os dados constantes do cadastro, salvo motivo justificado, deverão ser

imediatamente disponibilizados pelos prestadores de serviços para atender

solicitação da autoridade judicial, sob pena de multa de até R$10.000,00 (dez mil

reais) por infração cometida”.

Uma característica precípua da lei, no sentido formal, consiste, exatamente, no fato

do seu conteúdo trazer alguma novidade para o universo jurídico, o que não ocorre

no caso em análise.

Ainda que se admita a hipótese da competência concorrente da União, do Distrito

Federal e dos Estados para legislar sobre a matéria, conforme previsto no art. 24 da

Constituição da República, não remanesce espaço para que a Assembleia Legislativa

venha a discipliná-la, em face do conteúdo da norma geral existente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.994/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Lafayette



____________________________________________________________________________
925

de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.020/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe institui o

Selo de Qualidade Nutricional e Segurança Alimentar no Estado.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, vem a proposição, agora, a esta Comissão para receber parecer

para o 1º turno, em cumprimento ao disposto no art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a instituir o Selo de Qualidade Nutricional e

Segurança Alimentar no Estado, a ser concedido anualmente a restaurantes,

lanchonetes, bares, cantinas e estabelecimentos congêneres. Estabelece, ainda, que

os locais selecionados deverão ter à disposição um manual de boas práticas, a ser

elaborado por profissional da área de nutrição, e que compete ao Poder Executivo

designar o órgão a que caberá a administração e aplicação das medidas necessárias

à consecução dos objetivos estipulados no projeto.

As doenças transmitidas por alimentos são uma das principais causas de

morbidade nos países da América Latina e do Caribe, segundo estudo da

Organização Pan-Americana de Saúde realizado em 2001. O perfil epidemiológico de

tais enfermidades tem sido alterado por fatores como o desenvolvimento econômico e

a globalização do mercado mundial, com as consequentes mudanças nos hábitos

alimentares das populações e a crescente demanda por produtos industrializados e

consumidos em estabelecimentos comerciais, expondo a população a vários tipos de

agentes contaminantes. Para reduzir os riscos, novas medidas de saneamento têm

sido introduzidas.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO

– o alimento seguro é aquele não contaminado biológica ou quimicamente. A FAO

também define a qualidade do alimento em relação a seus aspectos nutricionais,

biológicos, sanitários e tecnológicos.
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O conceito de Segurança Alimentar leva em conta três aspectos fundamentais:

qualidade, quantidade e regularidade no acesso aos alimentos. O projeto de lei em

análise diz respeito ao primeiro desses aspectos, pois tem por objetivo estimular a

oferta de alimentos de qualidade.

Para que a qualidade de um alimento seja considerada satisfatória, ele não pode

correr nenhum risco de contaminação, problemas de apodrecimento ou outros

decorrentes de prazos de validade vencidos. Evidentemente, a qualidade dos

alimentos diz respeito também à possibilidade de consumi-los de forma adequada, o

que significa criar condições para que sejam ingeridos em ambientes limpos e de

acordo com as boas práticas de higiene.

A reforma sanitária realizada pela Constituição de 1988, com a criação do Sistema

Único de Saúde, trouxe grandes transformações para a saúde pública no País. Entre

essas inovações, destacam-se as práticas adotadas pela vigilância sanitária. Nos

arts. 196 e 200 da Constituição Federal, a vigilância sanitária é definida como

obrigação do Estado, não pairando dúvidas sobre a posição que desfruta o conjunto

de ações desse campo como componente do conceito atual de saúde. Assim, a

vigilância sanitária passa a compor o conjunto dos direitos fundamentais das

pessoas.

A Lei Federal nº 8.080, de 19/1/90, dita Lei Orgânica da Saúde, regula para todo o

território nacional as ações e os serviços de saúde executados pelo poder público e

pela iniciativa privada. Ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde, esse diploma legal

traz uma definição para a vigilância sanitária que confere caráter abrangente ao

conjunto de ações: além da natureza restritiva de eliminar, diminuir ou prevenir riscos

à saúde, há a natureza mais ampla de intervenção do Estado nos problemas de

saúde decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens, bem

como da prestação de serviços de interesse da saúde.

No exercício da legitimidade que lhe foi conferida pelo art. 8º da Lei Federal nº

9.782, de 26/1/99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, incumbe a esse órgão

regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde

pública, aí incluídos alimentos e bebidas, águas envasadas, insumos, embalagens,
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aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos e resíduos de agrotóxicos.

Dessa forma, a Anvisa tem competência para estabelecer normas e regulamentos

que disciplinem as condições de higiene nos estabelecimentos fornecedores de

alimentos em geral, podendo, também, interditar o seu funcionamento em caso de

violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde.

As responsabilidades e os compromissos assumidos pelas esferas de governo em

relação à vigilância sanitária compõem planos que incluem o detalhamento das ações

a serem executadas em cada território, a definição da alocação dos recursos

financeiros para a área e os meios de verificação, monitoramento e avaliação de sua

execução.

Com base na interpretação do art. 198 da Constituição Federal e do art. 18 da Lei

Orgânica da Saúde, entende-se que o Município é o ente competente para a

execução de todas as ações de vigilância sanitária, independentemente de sua

complexidade. A descentralização das ações e dos serviços prevê, ainda, a

responsabilidade compartilhada dos níveis de governo, podendo o Município contar

com o apoio técnico, operacional e financeiro do Estado e da União.

A necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na

área de alimentos levou o Ministério da Saúde a editar a Portaria nº 326, em 30/7/97.

Esse regulamento técnico dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas

práticas de fabricação – BPF – para estabelecimentos produtores e industrializadores

de alimentos e se aplica, quando for o caso, a toda pessoa física ou jurídica que

possua pelo menos um estabelecimento no qual sejam realizados a produção ou a

industrialização, o fracionamento, o armazenamento e o transporte de alimentos.

A citada portaria estabelece os requisitos gerais e essenciais a que todo

estabelecimento deve ajustar-se, com a finalidade de obter alimentos aptos para

consumo, destacando-se entre eles: localização, edificação e instalações,

abastecimento de água, lixo, higienização de equipamentos e utensílios, seleção de

matéria-prima, manipuladores de alimentos, controle integrado de pragas, informação

ao consumidor.

A Resolução da Diretoria Colegiada nº 275, da Anvisa, editada em 21/10/2002,

dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados
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aplicados aos estabelecimentos produtores ou industrializadores de alimentos e a

lista de itens das BPF a serem verificados nesses locais.

Embora esses regulamentos descrevam em detalhes a implementação das BPF,

muitos estabelecimentos do ramo alimentício ainda não se adequaram a essas

normas, em razão da falta de conhecimento da legislação vigente por parte dos

empresários, das dificuldades financeiras enfrentadas por eles e da carência de mão

de obra capacitada no setor. Além disso, a fiscalização e o controle por parte dos

respectivos órgãos de vigilância sanitária nem sempre é viável, uma vez que a

quantidade de técnicos é muitas vezes insuficiente para suprir a demanda local.

O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais –

Consea-MG –, também atua no fortalecimento das ações de vigilância sanitária.

Criado em 1999, o Consea-MG busca promover a articulação entre órgãos

governamentais e organizações da sociedade civil envolvidos nas ações de

promoção da alimentação saudável.

Entendemos que a proposição em epígrafe logra mérito por se somar aos esforços

de controle sanitário por parte da Anvisa e dos demais órgãos de fiscalização

sanitária e, também, por incentivar o ajustamento dos estabelecimentos da área

alimentar às normas estabelecidas por esses órgãos.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça propôs, com a apresentação

do Substitutivo nº 1, a instituição do referido selo no âmbito da Política Estadual de

Segurança Alimentar e Nutricional, por meio da alteração da Lei nº 15.982, de

19/1/2006, cabendo ao Poder Executivo definir o órgão estatal competente para a sua

concessão. Além disso, essa Comissão alertou para o fato de que a exemplificação

das entidades que estarão aptas a receber o selo no texto da lei, tal como colocado

no art. 1º da proposição em comento, não condiz com a técnica legislativa.

Esta Comissão está de acordo com as modificações propostas pela Comissão de

Constituição e Justiça. No entanto, entendemos que a proposição carece, ainda, de

alguns reparos. Sugerimos, pois, algumas alterações, razão pela qual apresentamos

o Substitutivo nº 2, redigido ao final deste parecer.

Com vistas a ressaltar a natureza premiadora do selo, é conveniente suprimir o

termo “certificará”, pois julgamos que a fiscalização e a concessão do selo são
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processos distintos, que não se confundem, prestando-se o selo a destacar as boas

práticas de higiene e nutrição nos referidos locais. Embora a qualidade em saúde seja

objeto de sua ação, o controle sanitário não pode ser confundido com certificação de

produtos e prestadores de serviços, sob pena de sua subsunção à lógica de mercado.

Entendemos, ainda, que a periodicidade da concessão do selo deverá ser matéria

de regulamentação, pois o período de um ano poderá ser exíguo para a outorga do

selo. Por essa razão, sugerimos a supressão da palavra “anualmente”.

A garantia de inocuidade e qualidade dos alimentos oferecidos ao consumo é um

direito básico dos consumidores. Como o consumo e a procura por alimentação em

estabelecimentos comerciais aumentaram consideravelmente nos últimos anos, é

necessário implantar mecanismos de controle que garantam a segurança e a

qualidade dos alimentos.

Diante dessa necessidade, a concessão do selo em questão produzirá efeitos

positivos para a segurança alimentar. Primeiro, porque auxiliará os consumidores a

identificar os estabelecimentos quanto à conformidade com os requisitos de boas

práticas de higiene e manipulação dos alimentos, facilitando a sua escolha. Segundo,

porque esses locais serão estimulados a se adequar aos parâmetros de qualidade

previstos na legislação em vigor, melhorando a qualidade da prestação dos serviços.

Acreditamos, portanto, ser oportuna a aprovação da matéria em questão, com as

alterações propostas, consubstanciadas no Substitutivo nº 2.

Conclusão

Com base nas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

4.020/2009, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

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, concederá o selo Qualidade
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Nutricional e Segurança Alimentar às instituições que se destacarem pela qualidade

dos serviços prestados na área alimentar.

Parágrafo único – A periodicidade e os critérios relativos à concessão do selo de

que trata o “caput” deste artigo serão estabelecidos em regulamento.”.

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Rinaldo Valério.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.052/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 4.052/2009 “dispõe

sobre a obrigatoriedade de cortinas em ônibus intermunicipais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/11/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo torna obrigatória a instalação de cortinas em todas as

janelas laterais dos ônibus utilizados na prestação de serviço de transporte

intermunicipal. Afirma o autor que o objetivo do projeto é propiciar bem-estar e

conforto aos passageiros durante as viagens rodoviárias. Não há reserva de iniciativa

para a deflagração do processo legislativo, nos termos do art. 66 da Constituição do

Estado. O art. 10, inciso IX, da Carta mineira atribui competência material para o

Estado explorar os serviços de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de

passageiros.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o Estado também está

autorizado constitucionalmente a fazê-lo quando se tratar de serviços de transporte

rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros. Nesse sentido decidiu o Supremo

Tribunal Federal - STF - na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.349-7, do

Espírito Santo: “Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar
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a prestação de serviços de transporte intermunicipal”.

Entretanto, segundo entendimento do próprio STF, quando a matéria versar sobre

equipamentos de veículos, trata-se de assunto relativo à trânsito, cuja competência

legislativa é privativa da União, tendo já recebido tratamento específico no Código de

Trânsito Brasileiro.

Conforme demonstrado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ADI nº 3.671-

MC/DF, cuja decisão foi publicada no Diário da Justiça - DJ - de 28/11/2008, a

legislação que disciplina equipamentos de veículos não rege a prestação do serviço

de transporte, mas trata de matéria afeta a trânsito, cuja competência legiferante é

privativa da União. A União, no exercício da sua competência, regulou a matéria por

meio do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de 23/9/97), que, no seu

art. 105, dispõe sobre os equipamento obrigatórios de qualquer veículo. No mesmo

sentido decidiu o STF no julgamento da ADI nº 1.704, relatada pelo Ministro Carlos

Velloso, que tratava da aplicação de película de filme solar nos vidros de veículos,

tendo a decisão sido publicada no Diário da Justiça - DJ - de 20/9/2002.

Assim, vemos que, em que pese a nobre intenção do parlamentar autor da

proposição, óbice de natureza jurídica impede a aprovação do projeto por esta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, ilegalidade e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 4.052/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.068/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Almir Paraca, pune a

discriminação aos cidadãos que disponham de formação superior ou tenham vida

acadêmica regular em cursos autorizados pelo Ministério da Educação nas

modalidades de ensino a distância ou semipresencial e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/12/2009, foi a proposição distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a estabelecer punições para atos que discriminem

acadêmicos matriculados ou profissionais formados em curso a distância ou

semipresencial de acadêmicos ou profissionais vinculados ou oriundos de curso

presencial. Para tanto, atribui às Secretarias de Estado de Educação e de Defesa

Social competência para receber reclamações referentes a atos dessa espécie,

vincula aos seus ditames todas as pessoas que mantenham alguma relação com a

administração pública estadual e estabelece penalidades para pessoas jurídicas,

órgãos e servidores públicos que desrespeitem suas determinações.

Segundo o art. 80 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, que dispõe sobre as diretrizes

e bases da educação nacional, a educação a distância pode ser aplicada a todos os

níveis e modalidades de ensino, mas só pode ser oferecida por instituições

especificamente credenciadas pela União, a quem compete regulamentar os

requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de

educação a distância. Esse dispositivo é regulamentado pelo Decreto Federal nº

5.622, de 2005, que estabelece, entre outras normas, que a criação, a organização, a

oferta e o desenvolvimento de cursos e programas a distância deverão observar o

estabelecido na legislação em vigor, para os respectivos níveis e modalidades da

educação nacional, e que os diplomas e certificados de cursos e programas a

distância, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão

validade nacional.

A proposição é, portanto, coerente com a legislação federal em matéria de

educação, que não autoriza discriminações de títulos ou graus acadêmicos em

função do caráter presencial ou não da atividade desempenhada por instituição de

ensino regularmente credenciada. Acrescente-se a isso que o art. 5º da Constituição

da República define a igualdade como direito fundamental, dispondo, ainda, que a lei



____________________________________________________________________________
933

punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

Poder-se-ia argumentar, inclusive, que a vedação que o projeto pretende

estabelecer já decorre do princípio constitucional da igualdade, pelo que não inovaria

o ordenamento jurídico. Entendemos, porém, que o Poder Legislativo detém a

prerrogativa de promover a especificação pretendida, isto é, de regular as exigências

de princípio constitucional em face de matéria determinada.

Parece-nos, todavia, que a proposição apresenta vícios de ordem jurídica que

devem ser corrigidos, sobretudo no que toca à amplitude de sua abrangência. Com

efeito, o Estado não tem competência para punir “toda e qualquer forma de

discriminação (... ) entre formados e acadêmicos matriculados em cursos nas

modalidades de ensino à distância ou semipresencial (...)”, seja porque compete

privativamente à União legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício

de profissões e fiscalizar as relações de trabalho, conforme arts. 21, I e XXIV e 22,

XVI da Constituição da República, seja porque as pessoas de direito privado detêm

ampla discricionariedade na seleção de seus funcionários, por força da liberdade de

empresa assegurada pela mesma Constituição (arts. 5º, XVIII, e 170).

Por outro lado, a competência dos órgãos públicos para o recebimento de petições

ou reclamações e sua obrigação de encaminhar às instâncias competentes

informações sobre ilegalidades de que tomem conhecimento já decorrem da

legislação em vigor, especificamente do referido art. 5º da Magna Carta e do art. 6º

da Lei nº 7.347, de 1985.

Por seu turno, a instituição de sanções, especialmente de multa, para “órgãos

públicos, estabelecimentos comerciais e industriais e associações civis que

cometerem infrações a esta lei” nos parece inadequada, particularmente por não

indicar a destinação dos recursos, que não teriam, então, qualquer vinculação à

promoção dos interesses subjacentes à proposição. A revisão judicial do ato

discriminatório ou a responsabilização civil do responsável são medidas mais

apropriadas para assegurar a integridade da ordem jurídica em casos de

discriminação como os que o projeto pretende proibir. Trata-se, portanto, de questão

própria para ser resolvida em sede judicial, tendo em vista as circunstâncias do caso

concreto.
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Finalmente, no que toca à responsabilização administrativa de servidor público por

ato discriminatório vedado pela proposição, essa já decorreria do art. 216, VI,

combinado com os arts. 245 e 246 da Lei nº 869, de 1952, que dispõe sobre o

estatuto dos funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais.

Ao projeto sob exame restará, portanto, explicitar a proibição de discriminação entre

acadêmicos matriculados ou profissionais formados em curso a distância ou

semipresencial e acadêmicos ou profissionais vinculados ou oriundos de curso

presencial, para fins de cumprimento de requisitos para o acesso a cargo ou emprego

público no âmbito da administração estadual. Apresentamos, então, ao final deste

parecer, o Substitutivo nº 1, para formalizar essas alterações na proposição

analisada.

Segundo os princípios da técnica legislativa, expressos no art. 3º da Lei

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

consolidação das leis do Estado”, a norma proposta deveria ser incorporada a lei

considerada básica na matéria. Ocorre, entretanto, que essa lei não existe. A

legislação estadual sobre concursos públicos e requisitos à investidura em cargos ou

empregos públicos encontra-se atualmente em diplomas esparsos. Observamos,

porém, que o Projeto de Lei nº 1.159, de 2007, que “estabelece normas para

concurso público a ser realizado no âmbito das administrações direta e indireta do

Estado”, de autoria do Deputado Weliton Prado, encontra-se pronto para a ordem do

dia no Plenário desta Casa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.068/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a validade de diploma e certificado de curso ou programa a distância

para efeito de provimento de cargo, função ou emprego público no Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Para efeito de provimento de cargo, função ou emprego público no âmbito

da administração pública do Estado de Minas Gerais, o diploma e o certificado de
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curso ou programa a distância expedidos por instituição credenciada e registrados na

forma da lei têm a mesma validade daqueles decorrentes de curso ou programa

presencial.

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

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.124/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, torna obrigatória a

divulgação “de informações sobre os direitos dos consumidores no verso das notas

fiscais emitidas no Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,

para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende sejam divulgadas informações sobre os direitos do

consumidor no verso das notas ou dos cupons fiscais emitidos pelos

estabelecimentos de comércio do Estado de Minas Gerais.

Segundo o autor da proposta, devem ser informados os direitos básicos do

consumidor, como os que tratam da proteção a sua saúde e segurança; da qualidade

dos produtos e serviços; da responsabilidade por vício do produto ou serviço; das

práticas comerciais; da cobrança de dívidas, entre outras.

A proposição, continua o autor, tem a intenção de colaborar para a divulgação dos

direitos assegurados na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90 – Código de Defesa do

Consumidor – a todos os adquirentes de produtos ou serviços, e qualquer

possibilidade de divulgação de tais direitos deve ser aproveitada, buscando alcançar
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a harmonia nas relações de consumo.

Verifica-se que a proposta objetiva exteriorizar um dos princípios básicos entre

aqueles que devem permear as relações de consumo, o qual consiste, exatamente,

no direito à informação.

Além disso, o projeto mostra-se compatível com as normas constitucionais e legais

que versam sobre a matéria: consoante o art. 24, incisos V e VIII, da Carta Federal,

compete concorrentemente à União, ao Distrito Federal e aos Estados a edição de

leis que confiram segurança ao consumidor. Inexistindo norma geral editada pela

União sobre o tema, exerce o Estado a competência legislativa plena, em

consonância com o disposto no art. 24, inciso XVI, § 3º, da Carta Magna.

Nesse passo, já foram editadas, em Minas Gerais, as Leis nºs 11.823, de 6/6/95,

que obriga o fornecedor de produtos e serviços a afixar, nas dependências de seu

estabelecimento, informações relativas aos órgãos públicos de defesa do consumidor,

e 18.403, de 28/9/2009, que obriga o fornecedor a informar, no instrumento de

cobrança enviado ao consumidor, a quitação de débitos anteriores.

No caso em análise, não há, também, nenhum vício quanto à instauração do

processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos ser pertinente alterar a redação do projeto, o que fazemos por meio do

Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, para que o comando ali contido se torne

obrigatório apenas em relação às notas fiscais de venda ao consumidor, que é o

potencial destinatário da norma.

A alteração proposta tem também o objetivo de determinar o texto que deverá

constar no verso dos documentos fiscais: será o Capítulo III do Código de Defesa do

Consumidor, capítulo que trata, exatamente, dos direitos básicos do consumidor. A

determinação se justifica tendo em vista que a maior parte dos fornecedores não

detém conhecimento técnico suficiente para inserir, com propriedade e de forma

aleatória, esse tipo de informação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.124/2009 com o Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Torna obrigatória a divulgação de informações sobre direitos dos consumidores nas

notas fiscais de venda ao consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A nota ou o cupom fiscal de venda ao consumidor conterá, no verso, a

transcrição do Capítulo III da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a qual

dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

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

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.134/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.134/2009, de autoria da Deputada Ana Maria Resende, “altera

a Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõ e sobre a proteção, conservação

e melhoria do meio ambiente”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009, foi o projeto encaminhado às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável. Compete a esta Comissão, nos termos Regimento Interno, examinar a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

A proposta em epígrafe altera o art. 16-B da Lei nº 7.772, de 8/9/80, que passa a

vigorar acrescido do seguinte § 5°: "Art. – 16-B (. ..) § 5° – A competência de que trata

o § 2° do ‘caput’ somente poderá ser exercida por m eio de agente público, civil ou

militar, que possua, quando necessária, a devida habilitação legal". Tal competência

refere-se à atuação da Polícia Ambiental. O art. 2° da proposta, relativo à cláusula de

vigência, estabelece que a pretendida lei entrará em vigor dois anos após a data de

sua publicação.

A Polícia Ambiental, órgão integrante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais –

PMMG –, tem consistente atuação no âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente

e Recursos Hídricos – Sisema. Efetua a fiscalização do meio ambiente, contribuindo
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para o desenvolvimento de boas práticas ambientais e para a repressão a delitos

relacionados ao uso abusivo ou criminoso da fauna e da flora silvestre no Estado.

No entanto, conforme asseverado pelo autor da proposta, “a causa ambiental,

caracterizada por sua transversalidade em relação a todas as demais matérias, exige

que os agentes da fiscalização atuem com amplo espectro de conhecimento técnico-

científico. Essa peculiaridade levou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – Semad – a se estruturar com base em três órgãos,

cada um especializado em uma agenda, a saber: a) Instituto Estadual de Florestas –

IEF –, responsável pelas políticas florestais, de pesca e de aquicultura sustentável

(Agenda Verde); b) Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –, responsável pelo

planejamento e pela administração de todas as ações voltadas para a preservação da

quantidade e da qualidade das águas (Agenda Azul); c) Fundação Estadual do Meio

Ambiente – Feam –, responsável pela política de proteção, conservação e melhoria

da qualidade ambiental no que concerne à prevenção e à correção da poluição ou da

degradação ambiental provocada pelas atividades industriais, minerárias e de

infraestrutura (Agenda Marrom). Nesses órgãos seccionais, técnicos especializados,

selecionados por meio de concurso público, detêm conhecimento científico que os

autoriza a analisar, interpretar e, se necessário, intervir de forma fundamentada na

execução das atividades econômicas, ou mesmo de lazer, afetas a cada agenda. Por

outro lado, a fiscalização direta das atividades dos cidadãos e das empresas, em

qualquer dessas searas, recebe a atenção do policial ambiental, que nem sempre

pode atuar acompanhado de um técnico do órgão ambiental afim”.

A Lei de Meio Ambiente – Lei n° 7.772, de 1980 - au toriza a celebração de convênio

desses órgãos do Sisema com a PMMG para as atividades de fiscalização, mas não

exige que os policiais ambientais tenham nível técnico mínimo para realizar suas

funções nessa seara. Essa falta de preparação técnica pode ocasionar conflitos

capazes até mesmo de acarretar prejuízos para o setor produtivo. Essa, com efeito, é

a razão que move a proposição em análise: exigir a preparação técnica do servidor

militar que atua na fiscalização ambiental. Para que a medida seja implementada, o

art. 2º da proposta ainda fixa em dois anos o prazo de entrada em vigor da lei.

Como se pode observar, não há nenhuma restrição jurídica que impeça a
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tramitação do projeto. A matéria situa-se na órbita de competência legislativa estadual

e não há que se falar em vício de iniciativa, especialmente à vista do que dispõe o art.

66 da Constituição do Estado.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.134/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.147/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio do Ofício nº 38/2010, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 4.147/2010, que altera a Lei

nº 12.974, de 28/7/98, que dispõe sobre a estrutura do Quadro de Pessoal dos

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal, e a Lei nº 13.770, de 6/12/2000, que

dispõe sobre o plano de carreira dos servidores efetivos da referida Corte de Contas.

Por meio do Ofício nº 38/2010, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado

solicitou a retirada do Projeto de Lei nº 4.109/2009 e apresentou o Projeto de Lei nº

4.147/2010, de mesmo teor, com as adequações de ordem técnica que julgou

necessárias.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da proposição quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado a seguir.

Fundamentação

Com fulcro no art. 66, inciso II, da Constituição Estadual, o qual reserva ao Tribunal

de Contas, por seu Presidente, a iniciativa privativa para a deflagração do processo

legislativo sobre a criação e a extinção de cargo e função públicos e a fixação de
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vencimentos de seus membros e dos servidores da Secretaria, observados os

parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto de lei em epígrafe objetiva,

principalmente, reajustar os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas. Para

tanto, promove alteração do valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento

Vertical de vencimentos dos servidores dessa Corte e assegura a elevação de dois

padrões na respectiva carreira do servidor, respeitado o padrão final estabelecido

para cada uma das classes em que se encontrar o servidor. Não obstante isso, ainda

assegura a elevação de quatro padrões para o servidor que tenha ingressado no

Tribunal no período compreendido entre o dia 1º/8/2008 e a data de vigência da lei

originada da proposição em análise.

Inicialmente, é importante esclarecer que cabe a esta Comissão, no âmbito de sua

competência, apreciar a matéria exclusivamente pelo prisma jurídico-constitucional, e,

à comissão de mérito, o exame da conveniência e oportunidade da proposta,

conforme determina o Regimento Interno.

Nos termos da proposição em análise, o valor do padrão TC-01 passa a ser de

R$738,51. Atualmente, o valor do TC-01 é de R$628,52, fixado pela Lei nº 16.134, de

26/5/2006.

Com essa medida, o padrão TC-01 está sendo reajustado no percentual de 17,5%.

Atendendo à solicitação do governo do Estado de Minas Gerais, no sentido de

adequar a execução orçamentária das medidas propostas aos limites da Lei de

Responsabilidade Fiscal, o Presidente do Tribunal de Contas encaminhou ofício a

esta Comissão propondo os necessários ajustes à proposição em análise. Sendo

assim, apresentaremos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.

A primeira modificação altera o valor proposto para o padrão TC-01 para R$691,37,

representando reajuste no percentual de 10%, a ser concedido a partir de 1º/6/2010.

As carreiras do Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal

de Contas estão distribuídas assim: Agente do Tribunal de Contas, classes E, D, C, B

e A; Oficial do Tribunal de Contas, classes D, C, B e A; Técnico do Tribunal de

Contas, classes C, B e A.

Na exposição de motivos que acompanha a proposição, o Presidente daquela Corte

esclarece que a elevação de quatro padrões para o servidor que tenha ingressado no
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Tribunal no período acima mencionado significa um ajuste necessário em razão de a

Lei nº 17.690, de 2008, ter assegurado a elevação de quatro padrões na carreira dos

servidores efetivos, assim como a elevação de seis padrões em cada classe das

carreiras, sem alterar o padrão inicial de ingresso nas carreiras.

A esse respeito, fica mantida a elevação desses quatro padrões nas condições

expostas, mas suprimida a elevação de dois padrões na respectiva carreira do

servidor do Tribunal de Contas, conforme inicialmente proposto.

Outra proposta do projeto de lei em estudo também eleva a remuneração do

servidor efetivo do Tribunal de Contas, uma vez que objetiva conceder um abono,

devido a partir de 1º/1/2010, a fim de assegurar o vencimento básico de R$1.866,78

para o servidor ocupante do cargo de Agente do Tribunal de Contas, de R$3.125,79

para o servidor ocupante do cargo de Oficial do Tribunal de Contas e de R$4.329,05

para o servidor ocupante do cargo de Técnico do Tribunal de Contas. Esse abono

será pago na forma de uma parcela de complementação remuneratória, que ora se

pretende instituir, cujo valor poderá atingir até R$1.000,00. Ainda segundo o projeto, a

parcela de complementação remuneratória será recalculada, sempre que houver

variação no vencimento básico do servidor, a fim de que não seja ultrapassado o seu

limite máximo, vale dizer, de R$1.000,00, e deixará de ser paga quando aquele

vencimento atingir o valor fixado pela proposição, que poderá ocorrer em virtude de

reajustes salariais e de desenvolvimento na carreira.

Também aqui será realizada modificação no sentido de alterar os valores

propostos, assegurando-se vencimento básico de R$1.761,34 para o servidor

ocupante do cargo de Agente do Tribunal de Contas, de R$2.866,56 para o servidor

ocupante do cargo de Oficial do Tribunal de Contas e de R$3.923,11 para o servidor

ocupante do cargo de Técnico do Tribunal de Contas, conforme a sistemática

estabelecida.

A proposição também contém outras disposições, como a ampliação das carreiras

mediante a inclusão dos padrões TC-94 e TC-95 na tabela de escalonamento vertical

de vencimento contida no Anexo V da Lei nº 13.770, de 2000, e a alteração do art. 7º-

A da citada lei, que consiste em reduzir de 25 para 20 anos o tempo exigido no

exercício de cargo de provimento efetivo do Tribunal de Contas como um dos
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requisitos para o ingresso do servidor na classe A; todavia, tais medidas não serão

objeto do substitutivo a ser apresentado em atenção ao ofício do Presidente da Corte

de Contas. Também não serão elevados os padrões TC-38, TC-60, TC-75, TC-81,

TC-91 e TC-93 do Quadro Específico de Provimento em Comissão.

Outrossim, o projeto de lei em exame objetiva a transformação, com a vacância, de

70 cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Controle

Externo II, em Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Inspetor de Controle

Externo, cargos de natureza semelhante e de mesma remuneração. Da mesma

forma, também se propõe transformar em 81 cargos de Técnico de Controle Externo I

58 cargos de Técnico de Controle Externo IV e 9 cargos de Assistente Técnico de

Controle Externo ainda não extintos e 14 cargos de Assistente de Controle Externo III.

Finalmente, a proposição propõe a substituição dos Anexos II e III da Lei nº 13.770,

de 6/12/2000, com a redação dada pelo Anexo I da Lei nº 17.690, de 31/7/2008, que

contêm, respectivamente, o quadro de provimento efetivo e o quadro suplementar dos

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas, para adequação dos

referidos quadros às propostas em exame.

A proposição em pauta, se aprovada, implica aumento da despesa com pessoal. A

esse respeito, a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei de

Responsabilidade Fiscal –, conceitua despesa com pessoal em seu art. 18 e, no art.

19, estabelece limites para os referidos gastos.

A LRF determina que, para a realização de qualquer ato de que resulte aumento de

despesa com pessoal, se deve apresentar a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro e a sua adequação com a Lei Orçamentária Anual, bem como mencionar a

origem dos recursos para o seu custeio. Nesse particular, a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária analisará, oportunamente, os dados

pertinentes.

O Presidente daquela Corte de Contas encaminha demonstrativo da despesa com

pessoal a partir de 1º/6/2010. A análise do conteúdo dessa informação será feita pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

O art. 61, incisos VIII e IX, da Constituição Estadual, atribui à Assembleia

Legislativa a competência para dispor sobre a criação, a transformação e a extinção
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de cargo, emprego e função públicos nas administrações direta, autárquica e

fundacional e a fixação de remuneração, regime jurídico único de servidor público,

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civil e reforma e transferência

de militar para a inatividade.

Outro aspecto relevante é que, por estarmos em ano eleitoral, o projeto em análise

também deve atender ao disposto no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos

preceitos da Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, Lei Eleitoral.

O parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim dispõe:

“Art. 21 – (...)

Parágrafo único – Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da

despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do

mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20”.

Vê-se, portanto, que esta lei impõe restrição temporal em ano eleitoral para efeito

de aumento de despesa permanente com pessoal, proibindo qualquer modalidade de

reajuste nos 180 dias que antecedem ao término do mandato.

Já a Lei Eleitoral, por meio do art. 73, inciso VIII, veda “fazer, na circunscrição do

pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a

recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir

do início do prazo estabelecido no art. 7º desta lei e até a posse dos eleitos”.

E de acordo com o  calendário eleitoral, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral

por meio da Resolução nº 23.089, de 1º/7/2009, “é vedado aos agentes públicos

fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores

públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do

ano da eleição (Lei nº 9.504/97, art. 73, VIII, e Resolução nº 22.252, de 2006)” a partir

do dia 6/4/2010, até a posse dos eleitos.

De todo o exposto, verifica-se que a proposição em exame busca atender aos

pressupostos constitucionais e legais pertinentes.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 4.147/2010 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a

seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado, constante no 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$691,37 (seiscentos e noventa e um reais e trinta e

sete centavos), a partir de 1º de junho de 2010.

Art. 2º – 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.

Art. 3º – 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$1.761,34 (mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos);

II – de Oficial do Tribunal de Contas, até atingir o limite de vencimento base de

R$2.866,56 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos);

III – de Técnico do Tribunal de Contas, até atingir o limite de vencimento base de

R$3.923,11 (três mil novecentos e vinte e três reais e onze 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 § 1° deste artigo.

§ 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. 4º – Ficam transformados com a vacância:
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I – em setenta cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Inspetor de

Controle Externo, código TC-NS-01, setenta cargos de Técnico do Tribunal de

Contas, especialidade Técnico de Controle Externo II, código TC-NS-03;

II – em oitenta e um cargos de Técnico de Controle Externo I, código TC-NS-02,

cinquenta e oito cargos de Técnico de Controle Externo IV, código TC-NS-05, e nove

cargos de Assistente Técnico de Controle Externo, código TC-SG-01, ainda não

extintos nos termos do art. 14 da Lei nº 10.858, de 5 de agosto de 1992, e quatorze

cargos de Assistente de Controle Externo III, código TC-SG-02.

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 desta lei.

Art. 6º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

classificações orçamentárias.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – Fica revogado o inciso II do art. 13 da Lei nº 12.974, de 28 de julho de

1998.

ANEXO

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2010)

“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

Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 25.3.2010.

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

* - A tabela contendo o Quadro Suplementar da Secretaria do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25.3.2010.
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Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Antônio Júlio - Padre João

- Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.147/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, o Projeto de Lei no

4.147/2010, altera a Lei nº 12.974, de 28/7/98, que dispõe sobre a estrutura do

Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal, e a Lei nº

13.770, de 6/12/2000, que dispõe sobre o plano de Carreira dos servidores efetivos

da referida Corte de Contas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Compete agora a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito do projeto,

consoante dispõe o art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Presidente do Tribunal de Contas encaminhou ofício a esta Casa Legislativa

propondo ajustes à proposição em análise, que estão consubstanciados no

Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Passamos, pois, à análise desse substitutivo.

O substitutivo propõe reajustar o vencimento dos servidores do Tribunal de Contas

do Estado, alterando o valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento Vertical

de vencimentos dos servidores da referida Corte. Atualmente, o valor do TC-01 é de

R$628,52, fixado pela Lei nº 16.134, de 26/5/2006. O reajuste proposto corresponde

um aumento de 10%, passando o TC-01 a ser de R$691,37.

Outras medidas estão consignadas na proposição em exame, como a que

assegura a elevação de quatro padrões para o servidor que tenha ingressado no
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Tribunal no período compreendido entre o dia 1º/8/2008 e a data de vigência da lei

originada da proposição em análise. Outrossim, concede uma parcela de

complementação remuneratória a fim de assegurar vencimento básico

correspondente a cada carreira do Tribunal, nas condições que especifica. Pretende-

se assegurar vencimento básico de R$1.761,34 para o servidor ocupante do cargo

de Agente do Tribunal de Contas, de R$2.866,56 para o servidor ocupante do cargo

de Oficial do Tribunal de Contas e de R$3.923,11 para o servidor ocupante do cargo

de Técnico do Tribunal de Contas, conforme a sistemática estabelecida.

Cumpre ressaltar que as modificações feitas pelo substitutivo são decorrentes da

exigência de se observar o limite prudencial estabelecido pela Lei de

Responsabilidade Fiscal para a Corte de Contas.

As carreiras do Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal

de Contas estão distribuídas assim: Agente do Tribunal de Contas, classes E, D, C, B

e A; Oficial do Tribunal de Contas, classes D, C, B e A; Técnico do Tribunal de

Contas, classes C, B e A.

A proposição em exame ainda objetiva a transformação, com a vacância, de 70

cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Controle Externo

II, em Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Inspetor de Controle Externo,

cargos de natureza semelhante e de mesma remuneração. Da mesma forma,

também se propõe transformar em 81 cargos de Técnico de Controle Externo I 58

cargos de Técnico de Controle Externo IV e 9 cargos de Assistente Técnico de

Controle Externo ainda não extintos e 14 cargos de Assistente de Controle Externo III.

Finalmente, está se propondo a substituição dos Anexos II e III da Lei nº 13.770, de

6/12/2000, com a redação dada pelo Anexo I da Lei nº 17.690, de 31/7/2008, que

contêm, respectivamente, o quadro de provimento efetivo e o quadro suplementar dos

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas, para adequação dos

referidos quadros às propostas em exame.

No intuito de aprimorar o texto do Substitutivo nº 1, apresentamos as Emendas nºs

1 e 2 na conclusão deste parecer, ambas para atender à boa técnica legislativa.

Conclusão

Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.147/2010 na forma do Substitutivo nº
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1, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas a seguir.

EMENDA N° 1

Dê-se ao § 1° do art. do Substitutivo n° 1 a seguin te redação:

“Art. 3° – (...)

§ 1° – A parcela de complementação remuneratória de  que trata o “caput” é variável

e diferenciada, tem valor máximo de R$1.000,00 (mil reais) e será paga aos

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo:

I – de Agente do Tribunal de Contas, em valor correspondente à diferença entre o

limite de vencimento de R$1.761,34 (mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e

quatro centavos) e o vencimento básico do servidor;

II – de Oficial do Tribunal de Contas, em valor correspondente à diferença entre o

limite de vencimento de R$2.866,56 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e

cinquenta e seis centavos) e o vencimento básico do servidor;

III – de Técnico do Tribunal de Contas, em valor correspondente à diferença entre o

limite de vencimento de R$3.923,11 (três mil novecentos e vinte e três reais e onze

centavos) e o vencimento básico do servidor.”.

EMENDA N° 2

Dê-se ao inciso II do art. 4° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:

“Art. 4° – (...)

II – em oitenta e um cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade

Técnico de Controle Externo I, código TC-NS-02, cinquenta e oito cargos de Técnico

do Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Controle Externo IV, código TC-NS-

05, nove cargos de Oficial do Tribunal de Contas, especialidade Assistente Técnico

de Controle Externo, código TC-SG-01, que não foram extintos nos termos do art. 14

da Lei nº 10.858, de 5 de agosto de 1992, e quatorze cargos de Oficial do Tribunal de

Contas, especialidade Assistente de Controle Externo III, código TC-SG-02.”.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Neider Moreira -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.147/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em epígrafe altera

a estrutura do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares e o Plano de Carreira dos

servidores efetivos da referida Corte de Contas.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1. Em seguida foi o projeto enca minhado à Comissão de

Administração Pública, que opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,

com as Emendas n°s 1 e 2.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei original objetiva principalmente reajustar os vencimentos dos

servidores do Tribunal de Contas. Para tanto, altera o valor do padrão TC-01 da

Tabela de Escalonamento Vertical de vencimentos dos servidores dessa Corte de

Contas e eleva dois padrões na respectiva carreira. Não obstante isso, eleva quatro

padrões para o servidor que tenha ingressado no Tribunal no período compreendido

entre o dia 1º/8/2008 e a data de vigência da lei originada da proposição em análise.

Concede ainda um abono, devido a partir de 1º/1/2010, a fim de assegurar um

patamar para o vencimento básico de cada cargo de provimento efetivo.

Durante a tramitação do projeto de lei, o Presidente do Tribunal de Contas,

atendendo à solicitação do governo do Estado, promoveu a adequação das medidas

propostas aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que justificou a

apresentação do Substitutivo n° 1, pela Comissão de  Constituição e Justiça.

Com vistas a proceder os ajustes necessários, manteve-se a elevação dos quatro

padrões, mas suprimiu-se a elevação de dois padrões na carreira do servidor do

Tribunal de Contas, conforme inicialmente proposto. Os patamares de vencimento

básico de cada cargo também foram alterados.

A Comissão de Administração Pública analisou o mérito da matéria e opinou pela

aprovação na forma do substitutivo apresentado pela Comissão anterior,

acrescentando as Emendas n°s 1 e 2 com o intuito de  aprimorar o texto do
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substitutivo.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que o Presidente do Tribunal de Contas do Estado enviou a esta Casa a repercussão

financeira da proposta por meio do Ofício n° 5604, de 2010. Conforme demonstrado

pelo referido documento, o impacto foi estimado em R$18.091.352,51, e

considerando-se a receita corrente líquida, informada pelo mesmo documento,

conclui-se que foram observados os limites estabelecidos pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.147/2010, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de  Constituição e Justiça, com as

Emendas n°s 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Adm inistração Pública.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de Andrada -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Sebatião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.149/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o 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

de Minas Gerais, quando o dano físico necessite de realização de procedimento

cirúrgico-estético reparador”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/2/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer, nos termos do

art. 188 do Regimento Interno. Cabe agora a esta Comissão, em exame preliminar,

apreciar os aspectos jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art.

102, III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação

A proposição em tela visa a instituir, na rede pública estadual de saúde, um regime

de atendimento prioritário para a realização de procedimentos cirúrgicos ou estéticos
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reparadores nas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Trata-se de temática que também é objeto do Projeto de Lei nº 308/2009,

apresentado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o qual aguarda parecer

dessa Casa.

A proteção da mulher no que se refere à violência doméstica e familiar foi tratada,

na esfera federal, pela Lei nº 11.430, de 7/8/2006, também conhecida,

nacionalmente, como Lei Maria da Penha. A referida norma determina uma série de

medidas visando a prevenir e a reprimir a violência doméstica e familiar cometida

contra mulheres. Ocorre que a Lei Maria da Penha abordou o tema pelo enfoque

criminal, não constando, nesse diploma legislativo, nenhuma referência a

atendimento médico de cunho estético, tal como ocorre no projeto em análise.

Já em Minas Gerais, a Lei nº 13.188, de 20/1/99, que dispõe sobre a proteção, o

auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado, dispõe o seguinte:

“Art. 1º – O Estado oferecerá proteção, auxílio e assistência às vítimas de violência,

por meio dos órgãos ou das instituições competentes, nos termos desta Lei.

(...)

Art. 3º – A proteção, o auxílio e a assistência previstos no art. 1º desta Lei

consistem em:

I – colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a reparar os danos

físicos e materiais sofridos pela vítima;”.

Esta Comissão, ao analisar o projeto de lei em comento, constatou tratar-se de

matéria afeta ao direito à proteção e defesa da saúde, o qual, nos termos do art. 24,

inciso XII, da Constituição da República, é de competência legislativa concorrente da

União, dos Estados e do Distrito Federal.

A violência doméstica e familiar é um mal silencioso que acomete parcela

significativa das mulheres brasileiras, merecendo, portanto, especial atenção do

legislador. Assim, o escopo da proposição é, de fato, meritório.

Ocorre que a proposição, na forma em que se encontra redigida, padece de

insanável vício de inconstitucionalidade: ao garantir atendimento cirúrgico às

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, o projeto em tela estabelece uma

discriminação positiva entre eventuais pacientes da rede pública de saúde.
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Conforme bem se sabe, o princípio da isonomia, presente no “caput” do art. 5º da

Constituição da República, determina o direcionamento de tratamentos iguais entre

cidadãos, permitindo, porém, diferenciações positivas quando existirem razões para

tanto. De outro lado, inexistindo fundamentos pertinentes para privilegiar determinado

segmento da população, resta configurada a violação ao princípio da igualdade. É

como leciona a mais balizada doutrina:

“Então, no que atina ao ponto central da matéria abordada precede afirmar: é

agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado para qualificar os atingidos

pela regra não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão ou exclusão no

benefício deferido ou com a inserção ou arredamento do gravame imposto.” (Mello,

Celso Antônio de Bandeira. “O conteúdo jurídico do princípio da igualdade”. São

Paulo: Malheiros, 2000, p. 38.)

É o que se verifica no caso em tela: ao estabelecer prioridade de atendimento

cirúrgico-estético reparador unicamente a mulheres vítimas de violência doméstica e

familiar, o projeto cria um critério diferenciador, sem demonstrar razões suficientes

para tanto. Não são consideradas, por exemplo, as demais pessoas vítimas das mais

variadas agressões fora do ambiente domiciliar. E, ainda que se trate de um critério

de discriminação positiva, sua criação deve estar baseada em fundamentos tais que

justifiquem, em uma ponderação principiológica, seja excepcionado o princípio da

universalidade do acesso à saúde, constante no art. 196 da Constituição da

República. Tais fundamentos, porém, estão ausentes no projeto em debate.

A propósito, cumpre ressaltar que, no caso em tela, o princípio da universalidade do

acesso à saúde pode ser compreendido como uma decorrência direta do próprio

princípio da igualdade, já analisado. Afinal, o princípio da universalidade de

atendimento determina, justamente, o acesso universal e em igualdade de condições

a todos os cidadãos, igualdade essa desconsiderada na proposição em exame.

Por isso mesmo, entendemos mais correta e condizente com o princípio da

isonomia constitucional a Lei Estadual nº 13.188, de 1999, que determina a adoção

imediata de medidas que visem a reparar os danos físicos e materiais sofridos por

toda e qualquer vítima de todo e qualquer delito.

Conclusão
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Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 4.149/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.164/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, “dispõe sobre a

obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais imprimirem informativo referente à

coleta seletiva de lixo em sacolas plásticas utilizadas para embalagem”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,

constititucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela tem como objetivo obrigar os estabelecimentos comerciais de

maior porte a prestar informações sobre a coleta seletiva de lixo por meio da

impressão de dados sobre a matéria em sacolas plásticas utilizadas para embalagem.

Segundo o autor do projeto, a coleta seletiva do lixo apresenta-se como uma

alternativa ecologicamente correta, que contribui para a proteção ao meio ambiente e

também para a vida útil dos aterros sanitários. Assegura ainda o autor que existe no

Brasil a coleta seletiva em 135 cidades, realizada, em grande parte, por catadores

organizados em cooperativas ou associações.

Logo de início torna-se importante esclarecer que o Estado de Minas Gerais figura

entre as unidades da Federação que já adotaram moderna legislação ambiental, com

a implementação da política de apoio e incentivo aos Municípios para efetivação da

coleta seletiva do lixo, de modo que proporcione o seu reaproveitamento e a sua

melhor destinação.

Nesse contexto torna-se oportuno citar a Lei nº 18.031, de 12/1/2009, que “dispõe

sobre a política estadual de resíduos sólidos”, a Lei nº 14.128, de 19/12/2001, que
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“dispõe sobre a política estadual de reciclagem de materiais” e a Lei nº 13.766, de

30/11/2000, que “dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta

seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que

dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS

pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da

Constituição Federal”.

A última norma referenciada, conforme se observa, deu ênfase à política de

incentivo fiscal, contemplando os Municípios que adotam o sistema de tratamento ou

disposição final de lixo e de esgoto com uma maior participação na divisão do bolo

tributário relativo ao ICMS.

Não obstante o empenho estatal para a solução do grave problema relativo à

destinação do lixo, o próprio autor do projeto confirma que a coleta seletiva é

implementada em apenas 135 Municípios do País.

Assim, pode-se afirmar que a proposta em análise não encontra amparo no

princípio da razoabilidade, insculpido no art. 13 da Constituição mineira e adotado em

todas as esferas da administração pública, haja vista a sua consagração pelos

julgados oriundos das mais diversas instâncias judiciárias do país.

Com efeito, haverá de tornar-se contraproducente o incentivo à coleta seletiva do

lixo nos Municípios que não prestam este tipo de serviço para a comunidade. Sendo

assim, a adoção da medida representaria apenas um ônus adicional para os

comerciantes que atualmente utilizam as embalagens plásticas.

Seria mais consentâneo admitir, por parte do Estado, o reforço na política de apoio

aos Municípios que pretendem gerenciar a destinação dos residuos sólidos urbanos,

mediante plano de gestão integrada, conforme previsto no art. 38 da Lei nº 18.031, de

2009, já mencionada, sem embargo do aumento da receita pública proveniente do

ICMS por parte destes entes federados.

Segundo vasta doutrina, corroborada por Antônio José Calhau de Resende

(“Revista do Legislativo”, abr-dez/99, p. 55) quando discorre sobre o princípio da

razoabilidade, “os atos emanados do Parlamento, especialmente as leis, devem

estabelecer critérios ou prever comportamentos em sintonia com o mundo dos fatos,

isto é, com a realidade e as circunstâncias em que forem editados”.
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Acresça-se aos argumentos anteriormente expendidos que centenas de Municípios

e muitos outros Estado da Federação já editaram leis com o objetivo de retirar este

tipo de embalagem do mercado de consumo, fazendo com que, em curto tempo, não

mais haverá de se falar em sacos plásticos.

Nessa mesma linha é importante enfatizar que tramita nesta Casa Legislativa o

Projeto de Lei nº 3.717, de 2009, que dispõe sobre a proibição e a substituição das

embalagens plásticas à base de polietileno, polipropileno e o “pet” à base de

propileno, utilizadas para o acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e

cosméticos, cuja aprovação, por si só, inviabilizaria a proposta ora em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.164/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

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

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.166/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, “dispõe sobre

afixação de placas em estabelecimentos que especifica e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, foi a proposta distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem como objetivo atribuir aos proprietários de farmácias

e drogarias estabelecidas no Estado a responsabilidade de afixar, em local visível ao

público, placa contendo informações sobre o farmacêutico responsável.

Segundo o autor do projeto, a multiplicação do número de farmácias no Estado e no
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País está a exigir das autoridades mais rigor na fiscalização desse tipo de

estabelecimento, como forma de proteger a sociedade de práticas comerciais nocivas

aos consumidores. Entendemos, entretanto, que a matéria já se encontra disciplinada

em norma federal, conforme veremos mais adiante.

A instituição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS – e a criação da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – decorrem da edição da Lei nº

9.782, de 1999, segundo a qual compete à União, no âmbito do SNVS, normatizar,

controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde da

população. A Anvisa, por força da referida norma, detém, entre suas atribuições, a

prerrogativa de estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as

diretrizes e as ações de vigilância sanitária, em benefício da saúde da população.

No exercício de sua competência, a Anvisa editou a Resolução da Diretoria Coletiva

– RDC – nº 44, de 17/8/2009, que dispõe sobre boas práticas farmacêuticas para o

controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de

produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá

outras providências. O art. 2º relaciona os documentos que tais estabelecimentos

deverão possuir e obriga a manutenção, em local visível ao público, de cartaz

informativo contendo a razão social, o número de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica, a autorização para funcionamento, o nome do farmacêutico

responsável e seu horário de trabalho, o telefone do Conselho Regional de Farmácia

e dos órgãos estadual e municipal de vigilância sanitária, entre outros.

Em que pese à competência concorrente da União, do Distrito Federal e dos

Estados para legislarem sobre proteção do consumidor e vigilância sanitária, a edição

de norma estadual sobre a matéria poderia causar conflito de interpretação, em

prejuízo para a população.

Pode-se constatar que o Estado brasileiro acolheu a ideia da instituição de uma

agência reguladora à qual conferiu poder para disciplinar as questões relativas a

vigilância sanitária, tal como ocorreu com os segmentos da saúde e dos serviços

públicos, com o fornecimento de energia elétrica, telefonia, entre outros.

Vejamos, sobre a matéria, as observações do professor Nelson Figueiredo: “É

enfim, de fácil entendimento, que as Agências Reguladoras recebem delegação do
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ente criador (União, Estado ou Município) para executar ou fiscalizar a

implementação das políticas públicas legalmente definidas para determinado setor de

interesse coletivo; para a prestação de serviços públicos; ou para a fiscalização e

controle dos serviços públicos delegados a particulares mediante concessão,

permissão ou autorização (CF, art. 175, art. 21, incs. XI e XII). De consequência, a lei

que institui a agência declara o teor dessa delegação em caráter genérico, amplo,

fixando parâmetros gerais e definidores dos objetivos dorsais que vão orientar sua

atuação, em obediência à complexidade técnica predominante em alguns serviços ou

mesmo visando a permitir que a agência, atendendo aos desdobramentos impostos

pela dinâmica social subjacente ou interagindo com os particulares interessados,

encontre a melhor solução para as demandas individuais ou coletivas que lhe cabe

satisfazer dentro da legalidade” (disponível em www.jusnavegandi.com.br; acesso em

8/3/2010).

Não vislumbramos, portanto, a perspectiva de esta Casa Legislativa dispor sobre a

matéria, o que pode, ao reverso dos interesses do autor do projeto, resultar em

prejuízo para a população mineira, quando da compra de produtos ou da utilização

dos serviços disponibilizados pelas farmácias e pelas drogarias existentes no Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.166/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

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

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.257/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 480/2010, o projeto de lei em epígrafe modifica dispositivos da Lei

Delegada nº 123, de 25/1/2007.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010, foi o projeto de lei distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.
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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

A Lei Delegada nº 123, de 2007, dispõe sobre a estrutura orgânica básica da

Secretaria de Estado de Fazenda. Nos termos do seu art. 2º, “caput”, está prevista a

finalidade da referida Pasta, e nos incisos desse artigo a sua competência.

A proposição em análise objetiva alterar a redação do inciso XIV do art. 2º, cujo

texto diz o seguinte:

“Art. 2º – (...)

XIV – exercer a orientação, a apuração e a correção disciplinar sobre seus

servidores, mediante a instauração de sindicância, inquérito e processo administrativo

disciplinar, e zelar por suas unidades administrativas e pelo patrimônio”.

A alteração proposta consiste na inclusão dos termos “promoção regular de ações

preventivas” e na supressão da palavra “inquérito”.

Nesse contexto, vale dizer, a fim de se buscar a disciplina na atuação e conduta

dos servidores do quadro da Secretaria de Estado de Fazenda, que julgamos de

especial importância as ações que têm caráter preventivo e visam a detectar

disfunções tanto de comportamento pessoal quanto de procedimentos

administrativos.

A propósito, cumpre ressaltar o princípio da moralidade administrativa, consagrado

constitucionalmente, segundo o qual a administração haverá de proceder em relação

aos seus administrados com lealdade e boa-fé. E, por força desse mesmo princípio,

os atos de improbidade administrativa dos servidores públicos imporão a suspensão

dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o

ressarcimento ao Erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação

penal cabível, nos exatos termos do art. 37, § 4º, da Constituição da República.

Quanto à supressão da palavra “inquérito”, como bem observado pela Comissão de

Constituição e Justiça, a proposta é razoável, porquanto as palavras “sindicância” e
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“inquérito” expressam o mesmo significado, qual seja o de apurar a verdade dos

fatos.

Finalmente, outra proposta do projeto em exame consiste na inserção do inciso XI

no art. 3º da Lei Delegada nº 123, que prevê uma unidade de corregedoria na

estrutura orgânica básica dessa Secretaria.

Infere-se da referida proposta a intenção de dar mais projeção às ações de

correição disciplinar no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, estruturando

essa Pasta com um órgão específico, haja vista a complexidade que existe no

processo administrativo disciplinar, que obriga os órgãos ao rigor das formalidades

processuais e à estrita observância do direito da ampla defesa e do contraditório por

parte do acusado.

De todo o exposto, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.257/2010.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira, relator - Ivair Nogueira - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.288/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

proibição do uso de película de plástico que embala garrafões de água e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/3/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação



____________________________________________________________________________
960

O projeto em comento proíbe, no âmbito do Estado, a utilização de película de

plástico que embala garrafões de 20 litros de água mineral destinada ao consumo no

varejo e estabelece multa de 1 Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais – Ufemg –

por cada unidade irregularmente embalada ao fornecedor que desrespeitar o disposto

na lei. Determina, ainda, que o pagamento da multa não exime o infrator das sanções

impostas pelo art. 56 da Lei nº 8.078, de 1990, popularmente conhecida como Código

de Defesa do Consumidor.

Não obstante a preocupação do autor do projeto com a qualidade da água

engarrafada, entendemos que o assunto não deve ser objeto de lei formal, uma vez

que já existem, no âmbito federal, normas administrativas editadas pela Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, que tratam da matéria.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a proposição em comento não legisla sobre

água, mas estabelece norma de cunho administrativo voltada para a preservação e a

qualidade da água engarrafada, no intuito de evitar doenças e danos à saúde da

população. No primeiro caso, a edição de normas jurídicas sobre água é atribuição

privativa da União, por força do art. 22, IV, da Constituição da República. No segundo

caso, a edição de normas técnicas sobre o assunto deve respeitar as disposições da

Anvisa, que é uma autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Saúde.

Essa entidade administrativa foi criada pela Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define

o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências. O art. 7º da

mencionada lei enumera as competências da Anvisa, entre as quais se destaca a

atribuição de “estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as

diretrizes e as ações de vigilância sanitária”. No exercício dessa competência

normativa, a autarquia editou as Resoluções nº 6, de 2002, e 173, de 2006. A

primeira dispõe sobre o regulamento técnico para transporte, distribuição,

armazenamento e comércio de água mineral, água natural, água potável de mesa e

água purificada adicionada de sais; a segunda dispõe sobre o regulamento técnico de

boas práticas para industrialização e comercialização de água mineral natural e de

água natural e a lista de verificação das boas práticas para industrialização e

comercialização de água mineral natural e de água natural.

No tocante às embalagens de água mineral e água natural, a Resolução nº 6
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contém várias disposições, algumas das quais relacionadas com o ambiente em que

deverão ser armazenadas, outras atinentes a distância mínima de paredes, do chão e

do teto, para facilitar a limpeza do ambiente e evitar umidade. Além disso, tais

embalagens devem ser armazenadas a uma distância mínima de 10m de produtos

químicos, produtos de higiene e de limpeza, entre outros, para evitar contaminação

com odores estranhos.

A Resolução nº 173 contém várias definições de natureza técnica. Assim, o item 2.9

define embalagem como o “artigo que está em contato direto com a água mineral

natural ou com a água natural destinado a contê-las, desde a sua fabricação até a

sua entrega ao consumidor, com a finalidade de protegê-las de agentes externos, de

alterações e de contaminações, assim como de adulterações.” Igualmente, define o

envase como a “operação que compreende o enchimento e a vedação com tampa da

embalagem com água mineral natural ou com água natural”. A citada resolução

também contém regras sobre fabricação e higienização das embalagens. O item 4.6.3

determina que “as embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio

estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em maquinário

automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis

do tipo copo”. O item 4.6.8, por sua vez, estabelece que “as tampas das embalagens

não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural”.

Vê-se, pois, que a matéria já se encontra disciplinada pela Anvisa, por meio das

resoluções mencionadas, que contêm normas técnicas sobre o assunto. Não cabe ao

Estado a edição de lei em sentido formal para introduzir, no ordenamento positivo

estatal, normas administrativas de vigilância sanitária, que são da competência

privativa da referida autarquia federal.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.288/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.384/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça e encaminhado a esta Casa por meio do

Ofício nº 10/2010, o Projeto de Lei nº 4.384/2010 “cria cargos no Quadro de Pessoal

dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, dispõe

sobre a revisão de vencimentos e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

Com fulcro no art. 66, § 2º, da Constituição do Estado, que faculta ao Procurador-

Geral de Justiça a iniciativa de apresentar projetos sobre a criação, a transformação e

a extinção de cargo e função públicos do Ministério Público e dos serviços auxiliares

e a fixação da respectiva remuneração, o Procurador-Geral de Justiça objetiva,

precipuamente, criar cargos no Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do

Tribunal de Contas e alterar a tabela de escalonamento vertical de vencimentos dos

servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dar outras providências.

Para tanto, a proposição cria 121 cargos de Oficial do Ministério Público, padrão

MP-34 e 282 cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48, no Quadro de

Provimento Efetivo. Outrossim, cria 2 cargos de Assessor Especial, padrão MP-92; 3

cargos de Coordenador III, padrão MP-83; 5 cargos de Coordenador II, padrão MP-

75; 7 cargos de Coordenador I, padrão MP-71; 5 cargos de Assessor IV, padrão MP-

73 e 10 cargos de Assessor III, padrão MP-70, todos no Quadro de Provimento em

Comissão.

Segundo esclarece o Procurador-Geral de Justiça, a criação dos referidos cargos é

necessária para a estruturação do planejamento estratégico. Ademais, é necessário

que cada Promotoria de Justiça disponha de um Analista e de um Oficial do Ministério

Público, com vistas à consecução do planejamento estratégico e sua gestão. Igual

razão para os cargos de provimento em comissão.
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A alteração proposta para a Tabela de Escalonamento Vertical de vencimentos dos

servidores do Ministério Público consiste na alteração do quadro de multiplicadores

da referida tabela, constante no item IV.2 do Anexo III da Lei nº 17.681, de 23/7/2008,

representando um aumento de 10% sobre os vencimentos dos servidores.

Nesse passo, o padrão de vencimento MP-87 do cargo de Diretor-Geral passa a ser

o padrão MP-92.

Outras medidas ainda previstas na proposição objetivam transformar a forma de

provimento de um cargo de Assessor Especial Financeiro e de um cargo de Assessor

Especial Administrativo, passando para recrutamento amplo, e transformar a

nomenclatura dos cargos de Supervisor I e Supervisor II para Assessor Administrativo

I e Assessor Administrativo II, respectivamente, mantidos os respectivos códigos, a

forma de provimento, os padrões de vencimento e os quantitativos.

Ressalte-se, por oportuno, que a Lei nº 14.323, de 20/6/2002, que dispõe sobre os

Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e dá outras

providências, determina que a forma de recrutamento para os cargos em comissão

deve observar o limite máximo de 30%.

Com efeito, o art. 37, inciso V, da Constituição Federal, com a redação dada pela

Emenda Constitucional nº 19, de 1998, exige a fixação de percentuais mínimos

previstos em lei para o provimento dos cargos em comissão, de forma a assegurar o

acesso a esses cargos aos servidores de carreira.

Finalmente, o projeto tem por objeto vedar o pagamento de horas extras em razão

da prestação de serviços extraordinários para o servidor ocupante de cargo de

provimento em comissão. O pagamento pela prestação de serviço em regime

extraordinário está previsto no art. 14 da Lei nº 14.323, de 2002, no limite máximo de

50 horas mensais. A jornada de trabalho do servidor do Ministério Público é de 35

horas semanais, e os servidores no exercício de cargo de provimento em comissão

devem cumprir a jornada de 40 horas semanais, nos termos da Lei nº 17.681, de

23/7/2008.

Sob o aspecto jurídico-constitucional pertinente à matéria, a proposição não contém

obstáculos à sua tramitação pela seguintes razões.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, o art. 127, § 2º,
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da Constituição da República assegura autonomia funcional e administrativa ao

Ministério Público, podendo este propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção

de cargos e serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreira.

Nesse sentido, o art. 66, § 2º, da Constituição Estadual faculta ao Procurador-Geral

de Justiça a iniciativa de projetos sobre a criação, transformação e extinção de cargos

do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva remuneração.

O projeto de lei em questão acarreta aumento de despesa com pessoal.

A esse respeito, a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei de

Responsabilidade Fiscal – conceitua despesa com pessoal em seu art. 18 e, no art.

19, estabelece limites para os referidos gastos.

Cumpre-nos ressaltar que acompanha o projeto de lei relatório do impacto

financeiro-orçamentário relativo às medidas propostas. A análise do conteúdo dessa

informação será feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no

momento oportuno.

Outro aspecto relevante é que, por estarmos em ano eleitoral, o projeto em análise

também deve atender ao disposto no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos

preceitos da Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, a Lei Eleitoral.

Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 21, parágrafo único, torna

“nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal expedido

nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder

ou órgão”. Assim, esta lei impõe restrição temporal em ano eleitoral para efeito de

aumento de despesa permanente de pessoal, proibindo qualquer modalidade de

reajuste nos 180 dias que antecedem ao término do mandato. Já a Lei Eleitoral, por

meio do art. 73, inciso VIII, veda “fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da

remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda do seu

poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido

no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos ”.

De acordo com o Calendário Eleitoral, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral por

meio da Resolução nº 23.089, de 1º/7/2009, “é vedado aos agentes públicos fazer, na

circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que

exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição
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(Lei nº 9.504/97, art. 73, VIII e Resolução nº 22.252/2006)” a partir do dia 6/4/2010,

até a posse dos eleitos.

Isso posto, verifica-se que a proposição atende aos pressupostos constitucionais e

legais pertinentes.

Todavia, para adequar o projeto à técnica legislativa, propomos as emendas de nºs

1 a 3, que aprimoram a redação do art. 5º e alteram os quadros do Anexo III da Lei n°

16.180, de 2006, correspondentes ao Grupo de Direção, de Assessoramento e de

Supervisão do Quadro Específico de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal

do Ministério Público. As alterações consolidam, nos quadros, os novos padrões e as

novas nomenclaturas estabelecidos pelo projeto em análise.

Conclusão

Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº

4.384/2010 com as Emendas n°s 1, 2 e 3, a seguir ap resentadas.

EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 1° o seguinte parágrafo único :

“Art. 1° – (...)

Parágrafo único – Em decorrência do disposto no “caput”, os quantitativos de

cargos de Oficial do Ministério Público e de Analista do Ministério Público, constantes

no item I.1 do Anexo I da Lei n° 16.180, de 2006, p assam a ser, respectivamente, de

mil trezentos e vinte e um e de mil duzentos e trinta e dois.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º – O vencimento do cargo de Diretor-Geral passa a corresponder ao padrão

MP-92, mantidos os respectivos código e forma de provimento.”.

EMENDA N° 3

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigo e Anexo II:

“Art. ... – O Anexo III da Lei n° 16.180, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo

II desta lei.

(...)

ANEXO II

(a que se refere o art. ... da Lei n° , de de de 20 10)
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“ANEXO III

(a que se refere o art. 3° da Lei n° 16.180, de 16 de junho de 2006)

Quadro Específico de Provimento em Comissão

A - Grupo de Direção

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento em Comissão - Grupo de

Direção - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25.3.2010.

B - Grupo de Assessoramento

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento em Comissão - Grupo de

Assessoramento - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25.3.2010.

C - Grupo de Supervisão

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento em Comissão - Grupo de

Supervisão - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25.3.2010.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio Júlio - Célio Moreira -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.384/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça e encaminhado a esta Casa por meio do

Ofício nº 5/2008, o Projeto de Lei nº 1.979/2008 “altera a tabela de vencimentos dos

servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos do art. 102, inciso I, alíneas “a” e “b”, do

Regimento Interno, emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação

A proposição em exame propõe a criação de 403 cargos de provimento efetivo,

sendo 121 de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34, e 282 de Analista do
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Ministério Público, padrão MP-48. Propõe também a criação de 32 cargos no Quadro

Específico de Provimento em Comissão, para assessoramento e coordenação.

Nos termos do ofício que encaminha o projeto, a criação desses cargos é

necessária para a estruturação do planejamento estratégico e para assegurar que

cada Promotoria de Justiça disponha de um Analista e de um Oficial do Ministério

Público.

A partir da Lei nº 13.436, de 30/12/99, os vencimentos dos servidores dos Quadros

de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público são fixados por meio de uma

tabela composta de padrões escalonados verticalmente e respectivos índices.

Alterada pelas Leis nº 14.323, de 2002, e nº 16.180, de 2006, a Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos que está em vigor é a de que trata a Lei nº

17.681, de 23/7/2008.

A proposição em análise propõe alterar o quadro de multiplicadores da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos constante no item IV.2 do Anexo III da citada

Lei nº 17.681, de 2008, propondo um reajuste de 10% sobre os vencimentos dos

servidores.

Igualmente, o reajuste é proposto para o cargo de Diretor-Geral, cujo padrão atual

de vencimento é MP-87 e passará a ser MP-92.

Outras medidas ainda previstas dizem respeito à forma de provimento e à

nomenclatura dos cargos em comissão de que trata a proposição.

Para atender ao disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal, a Lei nº

14.323, de 2002, fixou o limite máximo de 30% para o provimento dos cargos

comissionados de recrutamento amplo. Com efeito, é sabido que a nomeação para o

exercício dos cargos em comissão se dá em função da relação de confiança que

existe entre seus titulares e a autoridade nomeante. A Constituição da República

ainda determina que tais cargos se destinam apenas às atribuições de direção, chefia

e assessoramento.

Nesse sentido, verifica-se que a norma constitucional, ao exigir limite para a

investidura em cargos em comissão, tem o escopo de assegurar aos servidores de

carreira o acesso a esses cargos. Ressalte-se, por ser oportuno, que os cargos de

carreira são escalonados em razão do grau de responsabilidade e nível de
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complexidade das atribuições e se constituem na maioria dos cargos públicos.

Por último, a proposição, com propriedade, veda o recebimento de horas extras em

razão da prestação de serviços extraordinários para o servidor ocupante de cargo de

provimento em comissão. O pagamento pela prestação de serviço em regime

extraordinário está previsto no art. 14 da Lei nº 14.323, de 2002, no limite máximo de

50 horas mensais. A jornada de trabalho do servidor do Ministério Público é de 35

horas semanais, mas o servidor no exercício de cargo de provimento em comissão

deve cumprir a jornada de 40 horas semanais, nos termos da Lei nº 17.681, de

23/7/2008.

Quanto ao mérito, reconhecemos a oportunidade e conveniência das medidas

propostas.

Com efeito, os cargos a serem criados irão aparelhar o Ministério Público para o

exercício de suas funções institucionais e a recomposição da remuneração dos seus

servidores promove a valorização das funções exercidas por eles.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.384/2010 com as Emendas

nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Ivair

Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.384/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei n° 4.384/2010 “cria

cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais, dispõe sobre a revisão de vencimentos e dá outras providências”.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 a 3, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à

Comissão de Administração Pública, que opinou por sua aprovação com as Emendas

nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a criar 435 cargos no quadro de pessoal do

Ministério Público – MP –, disciplina a revisão geral dos vencimentos dos servidores

de acordo com o disposto no art. 37, inciso X, da Constituição da República, no

percentual de 10% e dá outras providências.

Segundo o Procurador-Geral de Justiça, a criação dos cargos é necessária para a

estruturação do planejamento estratégico e “não gera despesas de imediato, as quais

ocorrerão apenas após o respectivo provimento, quando o ordenador de despesas da

Instituição deverá observar as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101”, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Destaca, ainda, que a

proposição veda ao servidor investido em cargo de provimento em comissão receber

horas extras em razão da prestação de serviços extraordinários e disciplina a revisão

geral no percentual de 10%.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto

não encontra óbice à sua aprovação, pois atende a todos os aspectos formais de

constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e apresentou as Emendas nºs 1 a 3

para adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública corroborou o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e destacou que a matéria é meritória, razoável e justa, por

valorizar e dignificar o servidor público, estando de acordo com as diretrizes da

Constituição do Estado que tratam de sua valorização e profissionalização.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a LRF, em seu art. 20, inciso II, alínea “d”, dispõe que o total de despesa com

pessoal do Ministério Público não poderá exceder 2% da Receita Corrente Líquida –

RCL. Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece 1,9% como limite

prudencial, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar que

seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição de aumento, reajuste ou

adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.
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De acordo com dados extraídos do Armazém do Sistema Integrado de

Administração Financeira – Siafi –, considerando dezembro de 2009 como mês de

referência, as despesas com pessoal do MP representam 1,73% da RCL, estando,

portanto, dentro dos limites legais. Considerando o impacto financeiro anual da

proposta em análise, que elevará a despesa com pessoal para R$565.956.303,00,

conforme informado pelo Ofício n° 362, de 2010, e a  RCL para o exercício de 2010,

informada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio do Ofício nº

20, de 2009, os gastos com pessoal do referido órgão permancerão dentro dos limites

estabelecidos pela LRF.

Informamos, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no inciso

II do art. 169 da Constituição Federal, que exige autorização específica na Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO – para a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração, tendo em vista que a LDO em vigor, Lei n° 18.313, de

2009, traz a referida autorização em seu art. 15.

Em relação às Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça, elas buscam apenas atender aos aspectos da técnica legislativa, razão pela

qual as acolhemos.

Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto em análise atende às

exigências legais e, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.384/2010, no 1°

turno, com as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrús Filho - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.386/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe reajusta o subsídio

dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá outras providências.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/3/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública 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 sob comento tem o propósito de reajustar o subsídio dos Defensores

Públicos estaduais, nos termos de seus Anexos I a III, respeitados os prazos de

vigência neles previstos. Igualmente, fixa novo subsídio para o Defensor Público-

Geral, o Subdefensor Público-Geral e o Corregedor-Geral, na forma dos Anexos IV a

VI.

Cabe lembrar que a Defensoria Pública é órgão autônomo da administração direta

do Executivo, subordinado diretamente ao Governador do Estado, com fulcro no art.

26, I, “h”, da Lei Delegada nº 112, de 25/1/2007, que dispõe sobre a organização e a

estrutura da administração pública do Poder Executivo e dá outras providências.

De acordo com o art. 58 da Lei Complementar nº 65, de 16/1/2003, que organiza a

Defensoria Pública, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor

Público, esta abrange cinco classes: Defensor Público de Classe Especial, Defensor

Público de Classe IV, Defensor Público de Classe III, Defensor Público de Classe II e

Defensor Público de Classe I, que abrange os Níveis I e II. A Lei nº 17.162, de

26/11/2007, fixou o subsídio dos membros da instituição a partir de 1º/9/2007, o qual

passou a ser de R$6.580,00 para o Defensor Público de Classe I e de R$10.002,30

para o Defensor Público de Classe Especial. Ainda com base na referida lei, o

subsídio do Defensor Público-Geral foi fixado em R$12.000,00, ao passo que o do

Subdefensor Público-Geral e do Corregedor-Geral foi estabelecido em R$11.500,00.

A proposição em exame propõe um reajuste escalonado em três etapas, com

vigência a contar de 1º/5/2010, de 1º/9/2011 e de 1º/9/2012, mediante a elevação do

subsídio inicial dos membros da Defensoria Pública a R$8.000,00, R$10.000,00 e

R$12.000,00, respectivamente, proporcional para as demais classes da carreira. Com
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a nova sistemática proposta, a partir de 1º/5/2010, o subsídio do Defensor Público-

Geral passará a ser de R$13.000,00, e o do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral será de R$12.500,00. A partir de 1º/9/2011 e de 1º/9/2012, os

novos valores do subsídio do Defensor Público-Geral corresponderão a R$16.000,00

e R$19.000,00, respectivamente.

Com a edição da Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998, conhecida

como Emenda da Reforma Administrativa, a remuneração dos ocupantes de mandato

eletivo e de cargos das carreiras típicas de Estado, entre as quais se inclui a da

Defensoria Pública, passou a revestir-se da forma de subsídio, sobre o qual não pode

incidir vantagem pecuniária de nenhuma natureza, nos termos do art. 39, § 4º,

combinado com o art. 135, da Lei Maior.

A matéria deve ser analisada sob mais de um aspecto. O primeiro refere-se ao

instrumento normativo utilizado para o reajustamento do subsídio do Defensor

Público; o segundo diz respeito à iniciativa privativa para a deflagração do processo

legislativo. A Carta mineira enumera, no art. 61, as matérias que se sujeitam à

apreciação do Poder Legislativo, ou seja, que devem ser disciplinadas em lei, entre

as quais se destacam a criação de cargos públicos e a fixação da remuneração dos

servidores públicos (inciso VIII). Da mesma forma, o art. 66, III, “b”, da citada Carta

política assegura ao Governador do Estado a prerrogativa privativa para a concessão

de reajuste a servidores públicos, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

Ademais, deve-se considerar que o § 1º do art. 169 da Constituição da República

determina que a “concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração [só

poderá ser feita] se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes [e] se houver

autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias”.

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101,

de 4/5/2000 – dispõe, em seu art. 16, que a criação, a expansão ou o

aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento de despesa devem

ser acompanhados de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que devam entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes. Determina, ainda,
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que se faz necessária a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e

compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Com vistas a dar cumprimento às normas previstas na Constituição da República e

na Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei em estudo foi instruído com ofício

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag. Esta Secretaria informa

que existe dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa

com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e também que o projeto está em

harmonia com a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual de Ação Governamental,

a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000). Trata-se de matéria que deverá ser

analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento

oportuno.

Deve-se considerar, entretanto, que, a fim de atender aos preceitos constitucionais

e da Lei de Responsabilidade Fiscal, os reajustes propostos com vigência para os

anos de 2011 e 2012 deverão ser autorizados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias

para os anos de 2011 e 2012, respectivamente.

Faz-se necessário destacar também que, por estarmos em ano eleitoral, o reajuste

pretendido deve atender ainda ao disposto no art. 21 da Lei de Responsabilidade

Fiscal e aos preceitos da Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, conhecida como Lei

Eleitoral.

Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 21, parágrafo único, torna

“nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal expedido

nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder

ou órgão”. Assim, essa lei impõe restrição temporal, em ano eleitoral, para efeito de

aumento de despesa permanente com pessoal, proibindo qualquer modalidade de

reajuste nos 180 dias que antecedem ao término do mandato.

Por sua vez, a Lei Eleitoral, no art. 73, inciso VIII, veda “fazer, na circunscrição do

pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a

recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir

do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos”.
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Convém lembrar que a Lei Eleitoral permite a revisão geral anual da remuneração

dos servidores públicos, prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal,

desde que esta não exceda “a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao

longo do ano da eleição”, assim como a concessão de qualquer vantagem a grupos

específicos de servidores, desde que observado o mesmo princípio, ou seja, o de que

o aumento não pode superar a inflação do ano em curso.

De acordo com o Calendário Eleitoral, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral por

meio da Resolução nº 23.089, de 1º/7/2009, “é vedado aos agentes públicos fazer, na

circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que

exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição”

(Lei Federal nº 9.504, de 1997, art. 73, VIII, e Resolução nº 22.252, de 2006) do dia

6/4/2010 até a posse dos eleitos.

Vemos, então, que, sob a ótica estritamente formal, a proposição está em sintonia

com o ordenamento jurídico em vigor.

Finalmente, destacamos que o projeto contém alguns equívocos de técnica

legislativa, o que nos leva a apresentar, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº

1, que tem o propósito de ajustar a proposição à boa redação legislativa, sem

comprometer o conteúdo da matéria e a sua finalidade.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.386/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O subsídio dos membros da Defensoria Públ ica, de que trata a Lei n°

17.162, de 26 de novembro de 2007, passa a ser o constante no Anexo I desta lei,

observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto no “caput”, o Anexo I da Lei nº

17.162, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 2° – O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do
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Corregedor-Geral, de que trata a Lei n° 17.162, de 2007, passa a ser o fixado no

Anexo II desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto no “caput”, o Anexo II da Lei nº

17.162, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

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

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 17.162, de 26 de novembro de 2007)

I.1 - Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(de 1° de maio de 2010 a 31 de agosto de 2011)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública, de 1° de maio

de 2010 a 31 de agosto de 2011, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

25.3.2010.

I.2 - Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(de 1° de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública, de 1° de

setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

25.3.2010.

I.3 - Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(a partir de 1° de setembro de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública a partir de 1°

de setembro de 2012 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25.3.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 17.162, de 26 de novembro de 2007)

II.1 - Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral

(de 1° de maio de 2010 a 31 de agosto de 2011)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor
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Público-Geral e do Corregedor-Geral, de 1° de maio de 2010 a 31 de agosto de 2011,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25.3.2010.

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 201 0)

II.2 - Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral

(de 1° de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral, de 1° de setem bro de 2011 a 31 de agosto de

2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25.3.2010.

II.3 - Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral

(a partir de 1° de setembro de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral a partir de 1° de setembro de 2012 foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 25.3.2010.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.386/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe “reajusta o subsídio

dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, “a”,

do Regimento Interno, examinar o mérito da proposta.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende reajustar o subsídio dos Defensores Públicos

Estaduais, do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do
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Corregedor-Geral. Para tanto, propõe um reajuste escalonado em três etapas, com

vigências a contar de 1º/5/2010, de 1º/9/2011 e de 1º/9/2012.

Nos termos do art. 39, § 4º, combinado com o art. 135 da Constituição da

República, a remuneração dos Defensores Públicos faz-se na forma de subsídio,

sobre o qual não pode incidir vantagem pecuniária de nenhuma natureza.

A carreira de Defensor Público abrange cinco classes: Defensor Público de Classe

Especial; Defensor Público de Classe IV; Defensor Público de Classe III; Defensor

Público de Classe II; e Defensor Público de Classe I, que abrange os Níveis I e II.

Por força da Lei nº 17.162, de 26/11/2007, o subsídio dos membros da instituição

varia de R$6.580,00, pago ao Defensor Público Classe I, Nível I, até R$10.002,30,

valor devido ao Defensor Público de Classe Especial. Ainda com base na lei vigente,

o subsídio do Defensor Público-Geral é de R$12.000,00, ao passo que o do

Subdefensor Público-Geral e do Corregedor-Geral corresponde a R$11.500,00.

A proposição em exame propõe um reajuste de, aproximadamente, 21,5%, com

vigência a contar de 1º/5/2010, para o cargo de Defensor Público. Já para os cargos

de Defensor Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e de Corregedor-Geral, o

reajuste com vigência a contar de 1º/5/2010, é de aproximadamente 8,7%.

O reajuste do valor do vencimento do cargo de Defensor Público, considerando-se

a diferença entre os valores propostos no projeto de lei e os valores vigentes,

previstos na Lei nº 17.162, de 26/11/2007, será de aproximadamente 52% para

1º/9/2011 e de aproximadamente 82% para 1º/9/2012.

O valor do subsídio inicial dos membros da Defensoria Pública será elevado a

R$8.000,00 a partir de maio do corrente ano. A partir de 1º/9/2011, o subsídio inicial

dos membros da Defensoria Pública passará a ser de R$10.000,00; a partir de

1º/9/2012, será de R$12.000,00.

Com a nova sistemática proposta, o valor do subsídio do Defensor Público-Geral

passará a ser de R$13.000,00 a partir de 1º/5/2010. A partir de 1º/9/2011, passará a

ser de R$16.000,00; a partir de 1º/9/2012, R$19.000,00.

Com relação aos cargos de Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral, o valor

do subsídio será de R$12.500,00 a partir de 1º/5/2010. A partir de 1º/9/2011, este

subsídio passará a ser de R$15.500,00; a partir de 1º/9/2012, R$18.500,00.
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Entendemos que a proposta é meritória, uma vez que valoriza a categoria de

servidores indispensáveis à função jurisdicional do Estado, conforme reconhece o art.

134 da Constituição da República. Afinal, a Defensoria Pública desempenha a

relevante função de orientar e defender juridicamente os necessitados, que não

dispõem de recursos suficientes para arcar com a assistência jurídica de que

necessitem.

A proposta atende também à norma prevista no art. 30, § 1º, inciso I, da

Constituição mineira, que dispõe que a política de pessoal do Estado deve valorizar e

dignificar a função pública e o servidor público, devendo a remuneração dos

servidores ser compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas

desempenhadas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho.

Não é demais ressaltar que a Defensoria Pública Estadual passou por um conjunto

de transformações nos últimos anos, preordenadas à valorização da função de

Defensor Público, a começar pela edição da Lei Complementar nº 65, de 2003, que

organiza a instituição e a erigiu à condição de órgão autônomo. O art. 3º dessa lei

enuncia como princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a

indivisibilidade e a independência funcional. Posteriormente, a Emenda à Constituição

da República nº 45, de 2004, popularmente conhecida como Reforma do Judiciário,

assegurou às Defensorias Públicas dos Estados autonomia funcional e administrativa,

além da prerrogativa para a elaboração de sua proposta orçamentária. É o que

consta no § 2º do art. 134 da Lei Maior, introduzido pela citada emenda

constitucional.

A inserção desse dispositivo na Constituição da República acarretou a edição de

duas emendas constitucionais em Minas Gerais: as Emendas à Constituição nºs 73,

de 2005, e 75, de 2006, ambas voltadas para a efetivação e explicitação da

autonomia administrativa, funcional e orçamentária.

Vê-se, pois, que o ordenamento constitucional vigente atribuiu à Defensoria Pública

papel relevante no Estado Democrático de Direito, na condição de órgão encarregado

da proteção jurídica aos hipossuficientes. Consequentemente, e para fazer valer os

ditames constitucionais mencionados, o Estado deve tomar as providências cabíveis

para a valorização da função de Defensor Público, a exemplo do que vem ocorrendo
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em outros Estados da Federação, especialmente no Rio de Janeiro e no Rio Grande

do Sul. Para o bom desempenho de suas atribuições, é indispensável que esses

profissionais do Direito percebam uma retribuição pecuniária, hoje chamada de

subsídio, compatível com a importância de sua atividade, de modo a evitar que os

Defensores Públicos migrem para outras instâncias do poder público em busca de

melhores salários e condições de trabalho. Nesse ponto, é oportuno salientar que, em

Minas Gerais, a Defensoria Pública, que não está presente em todas as comarcas do

Estado, diferentemente do que manda a Constituição, vem perdendo integrantes para

o Ministério Público e o Judiciário, devido ao valor da remuneração. Esse fato tem

reflexos negativos tanto no âmbito interno da instituição quanto na vida dos cidadãos

que necessitam da assistência judiciária gratuita, uma vez que profissionais altamente

qualificados e experientes simplesmente abrem mão da carreira de Defensor Público.

Levando em conta esse contexto, o projeto em análise tem o propósito de valorizar

e dignificar a função de Defensor, por meio da elevação dos subsídios de seus

integrantes, o que atesta a conveniência e oportunidade da iniciativa.

Acatamos também o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, pelos motivos expostos no parecer emitido pela referida Comissão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.386/2010 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Ivair

Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.386/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 4.386/2010 “reajusta o

subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências”.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma



____________________________________________________________________________
980

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à

Comissão de Administração Pública, que, em sua análise do mérito, opinou por sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a reajustar o subsídio dos membros da Defensoria

Pública, escalonado em três etapas, até atingir R$12.000,00, em setembro de 2012.

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, “trata-se de medida

que demonstra o reconhecimento do trabalho realizado pelos Defensores Públicos e

constitui estímulo para a ampliação e melhoria dos serviços prestados à sociedade”.

Destaca, ainda, que há dotação orçamentária suficiente para tanto e que o projeto

está adequado à Lei Orçamentária Anual – LOA –, compatível com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO – e em conformidade com os limites da Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informou que o projeto

não encontra óbice à sua aprovação, pois atende a todos os aspectos formais de

constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e apresentou o Substitutivo nº 1 apenas

para adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública corroborou o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e destacou que a matéria é meritória, razoável e justa, por

valorizar e dignificar o servidor público, estando de acordo com as diretrizes da

Constituição do Estado que tratam de sua valorização e profissionalização.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que LRF, em seu art. 20, inciso II, alínea “c”, dispõe que o total de despesa com

pessoal do Poder Executivo não poderá exceder 49% da Receita Corrente Líquida –

RCL. Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece 46,55% como limite

prudencial, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar que

seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição de aumento, reajuste ou

adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual
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prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal de 31/12/2009 publicado pelo governo

de Estado, as despesas com pessoal do Poder Executivo estão dentro dos limites

legais. Considerando o impacto financeiro anual de R$10.996.705,00 decorrente da

aprovação do projeto de lei em epígrafe no exercício de 2010, informado por meio do

Ofício n° 508, de 2010, e a RCL para o exercício de  2010, informada pela Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão por meio do Ofício nº 20, de 2009, os gastos

com pessoal no corrente ano permanecerão dentro dos limites estabelecidos pela

LRF.

Informamos, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no inciso

II do art. 169 da Constituição Federal, que exige autorização específica na Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO – para a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração, tendo em vista que a LDO em vigor, Lei n° 18.313, de

2009, traz a referida autorização em seu art. 15.

Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto em análise atende às

exigências legais e, portanto, não encontra óbice à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.386/2010, no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Agostinho

Patrús Filho - Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.387/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 484, de 22/3/2010, enviou a

esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que reajusta os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que menciona e dá outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização



____________________________________________________________________________
982

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise, em seu art. 1º, propõe um reajuste de 10% nos valores

das tabelas de vencimento básico de 121 carreiras do Poder Executivo, pertencentes

aos Grupos de Atividades de Educação Básica, Educação Superior, Saúde, Defesa

Social, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Seguridade Social, Agricultura

e Pecuária, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Social,

Transportes e Obras Públicas, Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-

Institucionais e Tributação, Fiscalização e Arrecadação e às carreiras de Técnico

Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração

e Finanças, prevendo-se o mesmo percentual de reajuste para o vencimento básico

dos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola, Secretário de Escola e

Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar.

O art. 2º do projeto prevê reajuste de 15% sobre o vencimento básico dos policiais

civis e militares, bombeiros militares, agentes de segurança penitenciários e agentes

de segurança socioeducativos. O art. 3º estabelece um novo valor para o piso

remuneratório dos professores e especialistas em educação, que passa a ser de

R$935,00. Nos arts. 4º a 8º, tratou de novas tabelas de vencimento básico das

carreiras de Analista e de Assistente Técnico de Educação Básica, de Assistente

Técnico Educacional, de Assistente de Educação, de Analista Educacional, de

Assistente Administrativo da Polícia Militar e de Analista de Gestão da Polícia Militar.

O art. 9º altera as tabelas de vencimento básico da carreira de médico da Fhemig, em

decorrência do reajuste de 10% de que trata o art. 1º, incorporando-se, ainda, a

Gratificação Complementar – GC –, que ficaria extinta. O art. 10 estabelece o valor

máximo para o abono de serviço de emergência, de que trata o art. 21 da Lei nº

15.786, de 2005. O art. 11 prevê reajuste de 32,77% nos valores remanescentes das

parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de médico

celebrados com a Fhemig. O art. 12 reza que o disposto nos arts. 1º a 3º, 7º e 8º
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aplica-se, a partir de 1º/5/2010, aos servidores inativos que fazem jus à paridade, aos

detentores de função pública a que se refere a Lei nº 10.254, de 1990, e o § 3º do art.

10 da Lei nº 15.784, de 2005, e aos valores remanescentes das parcelas mensais de

contratos temporários. O projeto em estudo prevê ainda reajuste de 10% para os

vencimentos dos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e para os cargos do Quadro do

Tesouro Estadual, bem como para a vantagem pessoal atribuída aos apostilados.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta Comissão, temos a

informar que a proposta não encontra óbice constitucional à sua tramitação. A regra

de iniciativa está sendo observada, uma vez que o inciso III do art. 66 da Constituição

Estadual confere ao Governador do Estado a iniciativa para propor leis versando

sobre o regime jurídico e a política remuneratória de seus servidores.

Outro aspecto jurídico a ser observado é a adequação da proposição em comento à

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000), uma vez que a implementação das medidas nela previstas acarretará

aumento da despesa com pessoal. A LRF conceitua, em seu art. 18, despesa com

pessoal e estabelece limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20.

Por sua vez, o art. 16 da LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de

despesa seja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes, bem

como da declaração do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e

compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que foi apresentado o Of. Gab. Sec. nº 177/2010, de

22/3/2010, contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro decorrente do

reajuste proposto e declaração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de

que há dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa com

pessoal e os acréscimos dela decorrentes. Ressaltamos que esses dados e sua

adequação aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal serão, no momento

oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Cabe-nos, ainda, destacar que, por estarmos em ano eleitoral, o reajuste pretendido

deve atender ainda o disposto no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e os

preceitos da Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, conhecida como Lei das Eleições.

Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 21, parágrafo único, torna

“nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal expedido

nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder

ou órgão”. Assim, essa lei impõe restrição temporal em ano eleitoral para efeito de

aumento de despesa permanente com pessoal, proibindo qualquer modalidade de

reajuste nos 180 dias que antecedem ao término do mandato.

O inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, nos

primeiros 180 dias anteriores ao pleito (a partir de 6/4/2010, conforme a Resolução nº

23.089, do TSE) e até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão

geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda

de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.

Apesar de o projeto sob comento não apresentar óbice constitucional à sua

tramitação, entendemos ser necessária a apresentação de emendas pontuais para

aperfeiçoar a proposição.

Primeiramente, ressaltamos que o Governador do Estado, por meio da Mensagem

nº 512, de 23/3/2010, propôs alterações ao projeto em análise. Acolhemos a proposta

do Governador que dispõe que o reajuste de 10%, previsto no art. 1º do projeto, não

seja deduzido não só da VTI, como já previa o projeto original, mas também do valor

da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e

Institucional – Gedama –, instituída pela Lei nº 17.351, de 17/1/2008, e do valor da

Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional –

Gedima –, instituída pela Lei nº 17.717, de 11/8/2008. Acolhemos tal proposta por

meio da Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer.

A referida mensagem propõe, ainda, que os cargos de provimento em comissão de

Empreendedor Público I e II sejam beneficiados com o reajuste de 10% concedido a

outros cargos de provimento em comissão do Poder Executivo. Prevê, ainda,

aumento de 10% no valor da gratificação especial devida aos ocupantes dos cargos

de Comandante de Avião a Jato, Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e 1º
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Oficial de Aeronave, cargos previstos na Lei Delegada nº 39, de 3/4/98. Acolhemos

tais propostas na forma das Emendas nºs 2 e 3, apresentadas ao final deste parecer.

A Emenda nº 4 tem o objetivo de corrigir uma falha de citação legal do projeto de

lei, uma vez que as alterações propostas para o item I.5 do Anexo I da Lei nº 15.293,

de 2004, já haviam sido realizadas pelo art. 2º da Lei nº 17.006, de 25/9/2007. Da

mesma forma, apresentamos a Emenda nº 5 para sanar falha relativa a técnica

legislativa. O art. 6º do projeto, ao mencionar a carreira de Assistente Administrativo

da Polícia Militar, fez referência ao item I.3 do Anexo I da Lei nº 15.301, de 2004.

Todavia, o referido item foi revogado pela Lei nº 15.961, de 30/12/2005. A referida

carreira passou a ser prevista na Lei n° 15.784, de  2005. Por tais razões,

apresentamos alterações ao art. 6º do projeto.

A Emenda nº 6 propõe nova redação ao art. 11 e ao inciso III do art. 12 do projeto,

tendo em vista que a expressão “contratos remanescentes”, sobre os quais incidirá

um reajuste de 32,77%, leva a uma interpretação jurídica dúbia. Alteramos, assim, a

sua redação para esclarecer que o aumento incidirá apenas sobre as parcelas

mensais remanecentes dos contratos temporários em vigor, para que tal dispositivo

não se aplique por prazo indeterminado. É preciso ressaltar que com a edição da Lei

nº 18.185, de 4/6/2009, a contratação por tempo determinado foi regulamentado de

modo que, após a sua publicação, a remuneração do pessoal contratado será fixada

tomando como referência o vencimento do cargo público estadual cujas atribuições

correspondam às funções do pessoal contratado ou, inexistindo correspondência, em

valor compatível com o dos salários pagos pela iniciativa privada para o desempenho

dessas funções.

As Emendas nºs 7 e 8 promovem meras adequações de técnica legislativa e citação

de leis ao art. 1º do projeto, devido à concessão de aumento às carreiras de cargos

efetivos como também a cargos de provimento em comissão.

A Emenda nº 9 tem o objetivo de atualizar as tabelas de vencimento das carreiras

do Poder Executivo que estão sendo reajustadas por esta lei. Ao prever a concessão

do reajuste, o projeto apresentou um comando geral. Todavia, como a legislação

deve primar pela clareza e precisão da informação, é ideal que as referidas tabelas

sejam alteradas. Como tais tabelas não acompanharam o projeto, sugerimos que o
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Poder Executivo republique os anexos das leis contendo as tabelas de vencimento

básico das carreiras a que se referem os incisos I a XVI do art. 1º, I a V do art. 2º, o

art. 3º e o art. 15 desta lei, com os valores atualizados de acordo com o reajuste

previsto nesta lei. Entendemos que a inclusão de tal dispositivo irá trazer grande

contribuição à consolidação da legislação do Estado bem como ao princípio da

transparência.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 4.387/2010 com as Emendas nº 1 a 9, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O reajuste previsto no “caput” deste artigo não será deduzido:

I – do valor da Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei nº

15.787, de 27 de outubro de 2005;

II – do valor da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade

Individual e Institucional – Gedama –, instituída pela Lei nº 17.351, de 17 de janeiro

de 2008;

III – do valor da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade

Individual e Institucional – Gedima –, instituída pela Lei nº 17.717, de 11 de agosto de

2008.”

EMENDA Nº 2

Acrescente-se o seguinte inciso IV ao “caput” do art. 13:

“Art. 13 – (...)

IV – remuneração dos cargos de Empreendedor Público II e I, a que se referem os

arts. 19 e 20 da Lei Delegada n º 174, de 26 de janeiro de 2007.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (...) – O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a

vigorar na forma do Anexo IX desta lei.
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ANEXO IX

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2010)

“ANEXO XLII

(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada na edição do “Diário do

Legislativo” de 25.3.2010.

EMENDA Nº 4

Suprima-se do “caput” do art. 4º a expressão “Assistente Técnico Educacional” e o

item “I.5”, suprimindo-se o referido item do Anexo I, e dê-se ao parágrafo único a

seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

Parágrafo único – Fica suspensa pelo período de dois anos contados a partir da

data de publicação desta lei a exigência de comprovação de certificações para fins de

reposicionamento por tempo de serviço e promoção aos níveis II e III das carreiras de

que tratam os itens I.4, I.5 e I.7 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, observando-se

a alteração feita no item I.5 pelo art. 2º da Lei nº 17.006, de 25 de setembro de

2007.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:

“Art. 6º – A estrutura da carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar

passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.”.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao art. 11 e ao inciso III do art. 12 a seguinte redação:

“Art. 11 – Ficam reajustados em 32,77% (trinta e dois vírgula setenta e sete por

cento), a partir de 1° de maio de 2010, os valores das parcelas mensais

remanescentes dos contratos temporários de prestação de serviço de médico

celebrados com a Fhemig vigentes na data de publicação desta lei.

Art. 12 – (...)

III – aos valores das parcelas mensais remanescentes dos contratos temporários de

prestação de serviço para o exercício de atribuições das carreiras a que se referem

os artigos citados no “caput” deste artigo.”.
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EMENDA N° 7

Acrescente-se ao “caput” do art. 1°, depois da expr essão “seguintes carreiras”, a

expressão “e dos seguintes cargos de provimento em comissão”.

EMENDA N° 8

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 1°:

“Art. 1° – (...)

I – carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica e

Auxiliar de Serviços de Educação Básica, de que tratam os itens I.1, I.2 e I.8 do

Anexo I da Lei n° 15.784, de 27 de outubro de 2005,  e cargos de provimento em

comissão de Secretário de Escola e Diretor de Escola, de que tratam o art. 126 e o

Anexo XXX da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 20 05;”.

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O Poder Executivo republicará os anexos das leis contendo as tabelas de

vencimento básico das carreiras a que se referem os incisos I a XVI do art. 1º, I a V

do art. 2º, o art. 3º e o art. 15 desta lei, com os valores atualizados de acordo com o

reajuste previsto nesta lei.”.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Padre João - Délio Malheiros - Antônio Júlio

- Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.387/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.387/2010 “reajusta os

valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que

menciona e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 9.
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Cumpre agora a esta Comissão examinar o mérito do projeto de lei em exame.

Fundamentação

A proposição em análise, em seu art. 1º, propõe um reajuste de 10% nos valores

das tabelas de vencimento básico de 121 carreiras do Poder Executivo. O art. 2º do

projeto prevê reajuste de 15% sobre o vencimento básico dos policiais civis, militares,

bombeiros militares, agentes de segurança penitenciários e agentes de segurança

socioeducativos. O art. 3º estabelece um novo valor para o piso remuneratório dos

professores e especialistas em educação, que passa a ser de R$935,00. Nos arts. 4º

a 8º, tratou-se de novas tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista e de

Assistente Técnico de Educação Básica, de Assistente Técnico Educacional, de

Assistente de Educação, de Analista Educacional, de Assistente Administrativo da

Polícia Militar e de Analista de Gestão da Polícia Militar. O art. 9º altera as tabelas de

vencimento básico da carreira de médico da Fhemig, em decorrência do reajuste de

10% de que trata o art. 1º, incorporando-se ainda a Gratificação Complementar – GC

–, que fica extinta. O art. 10 estabelece o valor máximo para o abono de serviço de

emergência, de que trata o art. 21 da Lei nº 15.786, de 2005. O art. 11 prevê reajuste

de 32,77% dos valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos

temporários de prestação de serviços de médico celebrados com a Fhemig. O art. 12

reza que o disposto nos arts. 1º, 2º, 3º, 7º e 8º aplica-se, a partir de 1º/5/2010, aos

servidores inativos que fazem jus à paridade, aos detentores de função pública a que

se refere a Lei nº 10.254, de 1990, e o § 3º do art. 10 da Lei nº 15.784, de 2005, e

aos valores remanescentes das parcelas mensais de contratos temporários. O projeto

em estudo ainda prevê reajuste de 10% para os vencimentos dos cargos do Grupo de

Direção e Assessoramento da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo e para os cargos de integrantes do Quadro de Tesouro Estadual,

bem como para a vantagem pessoal atribuída aos apostilados.

O governo do Estado, desde o ano de 2003, vem implementando a organização dos

quadros funcionais do Poder Executivo. Dessa forma, primeiramente foram editadas

no ano de 2004 leis instituindo as carreiras específicas desse Poder, que compõem

os Grupos de Atividade. Após, foram aprovadas leis que instituíram as tabelas de

vencimento básico das respectivas carreiras, escalonados em níveis e graus, levando
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em consideração a carga horária semanal de trabalho e o nível de escolaridade dos

servidores.

Essas tabelas vêm sendo reajustadas, de forma progressiva, por normas esparsas,

que buscam adequar a remuneração dos servidores públicos à natureza e

complexidade do cargo que ocupa. Ressalte-se que o projeto de lei em análise

concede reajuste a um grande número de carreiras do Poder Executivo, reforçando o

intuito de recompor gradualmente os valores dos vencimentos dos servidores ao

mercado de trabalho.

Ademais, a medida proposta proporcionará a prestação de serviços mais eficiente,

pois, como as ações e os serviços públicos dependem primordialmente da ação do

servidor, a atribuição de um salário adequado aos profissionais do Estado acarretará

sua valorização, elevando a qualidade dos serviços públicos prestados.

É ponto pacífico a existência de uma relação entre remuneração e desempenho

profissional, o que implica eficiência do setor público e efetividade nos resultados das

políticas públicas implementadas pelo Estado. Um dos principais estímulos para a

maior parte das categorias de trabalhadores é o de natureza salarial. Ao perceber

remuneração digna, suficiente para suprir as necessidades da família, o profissional

evita um maior desgaste emocional, decorrente da insegurança material, tranquiliza-

se quanto ao futuro seu e da família, dedica-se com mais afinco e disponibilidade ao

trabalho e alcança melhores resultados.

O projeto em questão traz a marca de um modelo de gestão pública no qual se

procura reforçar a dignidade do servidor, valorizando seu trabalho e sua função

estratégica na sociedade, razão pela qual opinamos por sua aprovação.

Por fim, apresentamos emendas com o fito de aperfeiçoar a proposição em estudo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.387/2010 com as Emendas nºs 1 a 9, da Comissão de Constituição e Justiça, e as

Emendas nºs 10 a 12, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 10

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – Fica criado o Auxílio-Transporte no valor de R$80,00 (oitenta reais) para
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os profissionais das carreiras de Educação Básica que atuam nas unidades escolares

da zona rural.”.

EMENDA Nº 11

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O reajuste previsto no ‘caput’ do art.1º aplica-se aos servidores a que se

refere o art. 232 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969.”.

EMENDA Nº 12

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O vencimento básico do Delegado de Polícia Civil não será inferior ao

subsídio do Defensor Público de Classe I no Nível I, a que se refere o art. 3° da Lei n°

17.162, de 26 de novembro de 2007.”.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Ivair

Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.387/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 4.387/2010 “reajusta os

valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo e dá

outras providências”.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 a 9, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à

Comissão de Administração Pública, que, em sua análise do mérito, opinou por sua

aprovação com as Emendas nºs 1 a 9, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça, e com as Emendas nºs 10 a 12, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a reajustar os valores das tabelas de vencimento

básico das carreiras do Poder Executivo, sendo 10% para 121 carreiras e para os
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cargos de direção e assessoramento e 15% para os policiais civis, militares,

bombeiros militares e agentes de segurança. Além disso, eleva o piso remuneratório

dos professores e especialistas em educação e institui novas tabelas salariais para a

carreira de médico da Fhemig. Todos os reajustes previstos no referido projeto terão

vigência a partir de maio de 2010.

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a proposta busca “dar

continuidade às medidas para valorização dos profissionais” e que “seus efeitos se

estendem aos servidores aposentados e pensionistas que fazem jus à paridade.

Trata-se de medidas que beneficiam aos servidores de todas as categorias”. Destaca,

ainda, que há dotação orçamentária suficiente para tanto e que o projeto está

adequado à Lei Orçamentária Anual – LOA –, compatível com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO – e em conformidade com os limites da Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informou que o projeto

não encontra óbice à sua aprovação, pois atende a todos os aspectos formais de

constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e apresentou as Emendas nºs 1 a 9. As

Emendas nºs 1 a 3 acolhem as propostas enviadas pelo Governador, por meio por

meio da Mensagem nº 512/2010, e as Emendas nºs 4 a 9 ajustam a proposta à

técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública corroborou o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e destacou que a matéria é meritória, razoável e justa, por

valorizar e dignificar o servidor público, estando de acordo com as diretrizes da

Constituição do Estado que tratam de sua valorização e profissionalização.

Entretanto, apresentaram as Emenda nºs 10 a 12 que criam um auxílio transporte

para servidores, estende benefícios dos policiais militares a outras categorias e

vincula o subsídio dos Delegados da Polícia Civis ao subsídio dos Defensores

Públicos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que LRF, em seu art. 20, inciso II, alínea “c”, dispõe que o total de despesa com

pessoal do Poder Executivo não poderá exceder 49% da Receita Corrente Líquida –

RCL. Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece 46,55% como limite
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prudencial, a partir do qual deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar que

seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição de aumento, reajuste ou

adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal de 31/12/2009 publicado pelo governo

de Estado, as despesas com pessoal do Poder Executivo estão dentro dos limites

legais. Considerando-se o impacto financeiro anual de R$1,167 bilhões decorrente da

aprovação do projeto de lei em epígrafe no exercício de 2010, enviado por meio do

Of. Gab. Sec. n º 177/2010, e a RCL para o exercício de 2010, informada pela

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio do Ofício nº 20/2009, os

gastos com pessoal no corrente ano permanecerão dentro dos limites estabelecidos

pela LRF.

Informamos ainda que a proposição em tela atende também ao disposto no inciso II

do art. 169 da Constituição Federal, que exige autorização específica na Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO – para a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração, tendo em vista que a LDO em vigor, Lei n° 18.313, de

2009, traz a referida autorização em seu art. 15.

Em relação às Emendas nºs 1 a 3, enviadas pelo Governador do Estado e acolhidas

pela Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que elas buscam aprimorar o

texto legal, razão pela qual as acolhemos.

Em relação às Emendas nºs 4 a 9, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça, elas buscam apenas atender aos aspectos da técnica legislativa, razão pela

qual as acolhemos.

Em relação às Emendas nºs 10 a 12, apresentadas pela Comissão de

Administração Pública, elas aumentam os gastos com despesa de pessoal, gerando

impacto financeiro ao Orçamento do Estado. Conforme jurisprudência pacificada do

Supremo Tribunal Federal – STF – (vide Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI -

2.791/PR, ADI 4.062MC/SC, ADI 2.113/MG), é inconstitucional emenda parlamentar a

projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de

despesa, afrontando o art. 63, I, combinado com o art. 61, §1º, II, "f", da Constituição

Federal. Por esse motivo, essas emendas devem ser rejeitadas.
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Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto em análise atende às

exigências legais e, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.387/2010, no 1°

turno, com as Emenda nºs 1 a 9, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça, e pela rejeição das Emenda nºs 10 a 12, apresentadas pela Comissão de

Administração Pública.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Sebastião Costa - Lafayette de Andrada - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrús Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.388/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Assembleia Legislativa

por meio da Mensagem nº 485, de 22/3/2010, o Projeto de Lei nº 4.388/2010 “institui

a prorrogação, por sessenta dias, da licença-maternidade, no âmbito das

administrações públicas direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo

estadual”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

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 exame pretende prorrogar, por 60 dias, a licença-maternidade das

servidoras e das militares das administrações públicas direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo estadual.

A iniciativa do Governador do Estado atende à exigência do art. 66, III, “c”, da

Constituição do Estado, que submete à sua competência privativa a apresentação de

projeto de lei sobre regime jurídico de servidor público estadual.
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É certo, por outro lado, que o Estado detém competência legislativa na matéria, por

força da autonomia que lhe assegura o art. 25 da Constituição da República.

Tratando-se de matéria referente à saúde, à previdência social ou à proteção da

infância, deve, porém, observar normas gerais constantes em lei federal, de acordo

com o art. 24 da Carta Maior.

O art. 2º da Lei Federal nº 11.770, de 9/9/2008, autoriza expressamente as

administrações públicas direta, indireta e fundacional a instituir programa destinado à

prorrogação da licença-maternidade, prevista no inciso XVIII do art. 7º da

Constituição da República, de 120 para 180 dias.

Ademais, a prorrogação proposta contribui para a concretização de normas

constitucionais, particularmente do direito social de proteção à maternidade e à

infância (art. 6º) e da atenção especial devida pelo Estado à família e à criança (arts.

226 e 227), e observa a vedação de discriminação entre filhos naturais e adotivos que

decorre de expressa disposição do § 6º do art. 227 da Magna Carta. Entretanto, a

proposição merece reparos, em atenção a princípios constitucionais e preceitos da

técnica legislativa.

Com efeito, parece-nos relevante que conste expressamente no texto da

proposição que o benefício em questão decorre de programa do governo do Estado,

que se objetiva instituir com base em autorização do art. 2º da Lei Federal nº 11.770,

de 2008.

Por seu turno, a norma do § 4º do art. 2º do projeto não estabelece propriamente

ressalva, extensão nem complemento ao “caput” do artigo, além de se aplicar

igualmente ao disposto nos arts. 3º e 5º. Deve, portanto, constar em artigo autônomo.

Já a discriminação da servidora em gozo de licença-maternidade na data da

publicação da lei, que, diversamente das futuras beneficiárias, não faria jus à

prorrogação automática, não se sustenta em face do princípio constitucional da

isonomia.

Finalmente, é importante que conste na futura lei estadual a ressalva determinada

pelo art. 4º da mencionada Lei Federal nº 11.770, de 2008, segundo a qual a

servidora não poderá exercer atividade remunerada e a criança não poderá ser

mantida em creche ou instituição similar, durante o prazo de prorrogação da licença-
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maternidade.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 4.388/2010 com as Emendas nºs 1 a 4, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica instituído, no âmbito das administrações públicas direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo estadual, programa destinado a prorrogar por

sessenta dias a duração da licença-maternidade.”

EMENDA Nº 2

Fica o § 4º do art. 2º do projeto transformado em artigo autônomo, a ser

acrescentado após o art. 5º do projeto.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 3º do projeto a seguinte redação:

“Art. 3º – A servidora que esteja em gozo da licença-maternidade na data de

publicação desta lei terá direito à prorrogação automaticamente.

§ 1º – A servidora cuja licença-maternidade tenha terminado nos sessenta dias

anteriores à data de publicação desta lei, mesmo que tenha retornado ao exercício de

suas funções, poderá requerer prorrogação pelo período faltante para completar

cento e oitenta dias contados da data da concessão da licença.

§ 2º – A prorrogação de que trata o § 1º deverá ser requerida antes de se

completarem cento e oitenta dias contados da data da concessão da licença-

maternidade, e não poderá exceder esse prazo.”

EMENDA Nº 4

Acrescente-se após o art. 5º do projeto e antes do artigo a que se refere a Emenda

nº 2:

“Art. ... – Durante o prazo de prorrogação da licença-maternidade, a servidora não

poderá exercer atividade remunerada, e a criança não poderá ser mantida em creche

ou instituição similar.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do disposto no "caput" deste artigo,
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a servidora perderá o direito à prorrogação.”

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

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

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.388/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Assembleia Legislativa

por meio da Mensagem nº 485, de 22/3/2010, o Projeto de Lei nº 4.388/2010 institui a

prorrogação, por 60 dias, da licença-maternidade, no âmbito da Administração

Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar da matéria,

concluiu pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, nos

termos do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende prorrogar, por 60 dias, a licença-maternidade das

servidoras e militares da administração pública direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo estadual.

Conforme foi ressaltado pela Comissão precedente, a medida proposta atende ao

direito social de proteção à maternidade e à infância expresso no art. 6º, bem como

assegura a proteção especial do Estado à família e à criança determinada pelos arts.

226 e 227 da Constituição da República.

É importante ter em vista também que a amamentação e os cuidados maternos nos

primeiros meses de vida da criança representam importante fator para o seu pleno

desenvolvimento físico, psicológico e cognitivo, o que resulta em benefícios

qualitativos, a médio e longo prazos, para a família, a sociedade e o Estado.

Entendemos, portanto, que é plenamente justificável estender-se às servidoras

públicas do Estado e, sobretudo, a seus filhos o direito à prorrogação da licença-

maternidade previsto na Lei Federal nº 11.770, de 9/9/2008.

Concordamos ainda com os reparos operados pela Comissão de Constituição e
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Justiça na estruturação da proposição, que não lhe alteraram substancialmente o

conteúdo.

Finalmente, acatando emenda sugerida pelo Deputado Sávio Souza Cruz,

apresentamos proposta de nova redação para o § 3º do art. 2º da proposição, por

entendermos que a discriminação das servidoras adotantes em função da idade da

criança contraria o princípio da igualdade expresso no § 6º do art. 227 da

Constituição da República.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.388/2010 com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e

com a Emenda nº 5, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao § 3º do art. 2º do projeto a seguinte redação, suprimindo-se seus incisos:

“Art. 2º – ...

§ 3º – A prorrogação do benefício a que fazem jus as servidoras públicas

mencionadas no “caput” será igualmente garantida à servidora adotante ou detentora

de guarda judicial para fins de adoção de criança.”

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Neider Moreira - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.388/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.388/2010 institui a

prorrogação, por 60 dias, da licença-maternidade, no âmbito da administração pública

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com

Emendas nºs 1 a 4, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à

Comissão de Administração Pública, que, em sua análise de mérito, opinou pela

aprovação da matéria com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e com
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a Emenda nº 5, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer, em cumprimento do disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende prorrogar, por 60 dias, a licença-maternidade

das servidoras e militares da administração pública direta, autárquica e fundacional

do Poder Executivo estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela aprovação do projeto, porém

apresentou as Emendas nºs 1 a 4 para adequar a proposição. Tais emendas não

alteraram substancialmente o conteúdo da proposição.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública ressaltou os aspectos

administrativos da proposição e os benefícios à sociedade, à família e ao Estado que

a aprovação do projeto traz e apresentou a Emenda n° 5.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto poderá representar aumento

da despesa pública. No entanto, a Constituição Federal prevê o direito social de

proteção à maternidade e à infância em seu art. 6º, bem como o de proteção especial

do Estado à família e à criança, em seus arts. 226 e 227. Além disso, o direito à

prorrogação da licença-maternidade está prevista na Lei Federal nº 11.770, de

9/9/2008.

Sendo assim, entendemos que deve prosseguir a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão

Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.388/2010, no

1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça, e com a Emenda n° 5, apresentada pela Comi ssão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Lafayette de Andrada - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrús Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO O PROJETO DE LEI Nº 4.390/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste Colegiado, o projeto de lei em epígrafe altera o valor do índice
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básico dos vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/3/2010, a proposição foi distribuída à

Mesa da Assembleia para, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

O projeto de lei sob exame trata da revisão da remuneração dos servidores do

Poder Legislativo do Estado, com o objetivo de recompor seu poder aquisitivo.

A partir da análise dos aspectos formais da proposição, verifica-se a sua

conformidade com as disposições constitucionais que regem a matéria, em especial

aquelas contidas no inciso X do art. 37 Constituição da República, que prevê a

necessidade de edição de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada

caso, para fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos,

assegurando revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

No caso do Poder Legislativo, a Constituição Federal lhe outorga a iniciativa de lei

para fixação da remuneração de seus servidores nos termos do disposto no inciso IV

do seu art. 51. No âmbito estadual, a matéria está disciplinada no inciso VIII do art. 61

da Constituição mineira. Portanto, segundo os dispositivos referenciados e o princípio

da simetria, resta indubitável a competência da Mesa para a deflagração de processo

legislativo visando a modificar a remuneração dos servidores da Casa.

Além disso, verifica-se que estão atendidos os requisitos contidos no § 1º do art.

169 da Constituição da República para a concessão em análise, uma vez que, além

da existência de crédito orçamentário suficiente para atender à despesa decorrente

da proposta de correção do vencimento, a autorização para essa medida está

expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias que norteou a elaboração da Lei

Orçamentária para 2010. Vale dizer que o art. 15 da Lei Estadual nº 18.313, de

6/8/2009, dispõe que “para atender ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da

Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento

de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de

estrutura de carreiras, conforme lei específica, bem como a admissão ou a

contratação de pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
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Federal nº 101, de 2000”.

Em face dessas considerações, entendemos que estão devidamente satisfeitas as

exigências de natureza constitucional para a concessão do reajuste nos termos do

projeto em exame. Passemos, a seguir, à análise dos aspectos atinentes ao

cumprimento das condições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Os gastos com pessoal da Assembleia Legislativa encontram-se em nível bastante

inferior ao limite prudencial estabelecido pela LRF, que é de 2,1158% da Receita

Corrente Líquida – RCL. Conforme publicação no “Minas Gerais” de 27/1/2010, esta

Casa despendeu apenas 1,5511% da RCL. Por isso, o reajuste que ora se propõe

não tem o condão de comprometer o equilíbrio fiscal ou as metas estabelecidas na

Lei Orçamentária vigente.

Por fim, diante do cotejo da proposta em análise com as regras restritivas impostas

pelo ordenamento jurídico em razão de estarmos em ano eleitoral, podemos afirmar

que não há nenhum óbice a impedir a tramitação e a aprovação deste projeto. Isso

porque ainda não foi ultrapassado o prazo previsto no inciso VIII do art. 73 da Lei

Federal nº 9.504, de 30/9/97, para que se promova, “na circunscrição do pleito,

revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da

perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo

estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.” Corrobora essa tese o

disposto na Resolução nº 23.089, do Tribunal Superior Eleitoral – TSE –, a qual

estabelece, no calendário para as eleições de 2010, o dia 6 de abril como a “data a

partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazer, na

circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que

exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição

(Lei nº 9.504/97, art. 73, VIII e Resolução nº 22.252/2006)”.

No que tange ao mérito do projeto de lei em tela, entendemos que a recomposição

da remuneração do servidor seja medida condizente com o planejamento proposto

para dotar a Casa de um quadro de servidores cada vez mais qualificado e

comprometido não só com o desempenho das funções precípuas de legislar e

fiscalizar, constitucionalmente atribuídas ao Poder Legislativo, mas também com o

alcance do objetivo de criar condições para que este Parlamento seja cada vez mais
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reconhecido pelo povo mineiro como o agente fomentador da participação da

sociedade na elaboração e acompanhamento de políticas públicas.

Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do projeto analisado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.390/2010 no

1º turno.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 24 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 630/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 630/2007, de autoria do Deputad o Weliton Prado, que dispõe

sobre a Política Estadual de Agroindústria Familiar e dá outras providências, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 630/2007

Altera a Lei n° 16.680, de 10 de janeiro de 2007, q ue dispõe sobre o apoio a

iniciativas de comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 16.680, de 10 de jane iro de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° – O Estado apoiará iniciativas de transfor mação e processamento da

produção familiar e de comercialização direta entre agricultores familiares e

consumidores, nos termos desta lei.”.

Art. 2° – Os incisos X e XII do art. 3° da Lei n° 1 6.680, de 2007, passam a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 3° – (...)

X – estabelecer linhas especiais de crédito para agricultores familiares ou suas

organizações, a fim de possibilitar o investimento na transformação e no

processamento da produção e na melhoria da estrutura de comercialização.

(...)

XII – consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para o custeio

de atividades, programas, projetos e obras voltados para o apoio à transformação e

ao processamento da produção e à comercialização direta entre agricultores

familiares e consumidores.”.

Art. 3° – A ementa da Lei n° 16.680, de 2007, passa  a vigorar com a seguinte

redação: “Dispõe sobre o apoio à transformação e ao processamento da produção

familiar e à comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores.”.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.794/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.794/2009, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido à

indústria de revestimento cerâmico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, 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 RESOLUÇÃO N° 3.794/2009

Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de revestimento

cerâmico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, d e 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao
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contribuinte da indústria de revestimento cerâmico, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo

Estado da Bahia por meio da Lei n° 7.025, de 24 de janeiro de 1997.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.952 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.952/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Comunidade Saber Viver, com sede no Município de

Pompéu, 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° 3.952/2009

Declara de utilidade pública a Comunidade Saber Viver, com sede no Município de

Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Com unidade Saber Viver, com sede

no Município de Pompéu.

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.044 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.044/2009, de autoria da Deput ada Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a Associação Médica de Alfenas – AMA –, com sede

nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.044/2009

Declara de utilidade pública a Associação Médica de Alfenas – AMA –, com sede no

Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Médica de Alfenas - AMA

-, com sede no Município de Alfenas.

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

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2010

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.332, DE 25 DE MARÇO DE 2010

Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de revestimento

cerâmico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, d e 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação ao contribuinte

da indústria de revestimento cerâmico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia

por meio da Lei n° 7.025, de 24 de janeiro de 1997.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de março de 2010; 222º da

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Presidência dos Deputados Weliton Prado, Carlin Moura e João Leite

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

Registro de presença - Correspondência: Mensagens nºs 486 e 487/2010

(encaminhando substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 35/2007 e emenda ao

Projeto de Lei nº 4.387/2010, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.398 a

4.405/2010 - Requerimentos nºs 5.711 a 5.750/2010 - Requerimentos das Comissões

de Turismo (3), de Educação e de Direitos Humanos e dos Deputados Carlin Moura,

Fábio Avelar (2), Chico Uejo e Wander Borges - Comunicações: Comunicação da

Comissão de Saúde - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio Avelar,
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Eros Biondini, Getúlio Neiva e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 630/2007; aprovação - Votação de Requerimentos:

Requerimentos das Comissões de Turismo (3), de Educação e de Direitos Humanos

e dos Deputados Carlin Moura, Wander Borges, Fábio Avelar (2) e Chico Uejo;

aprovação - Requerimento do Deputado Inácio Franco; deferimento; discurso do

Deputado Fábio Avelar - Requerimento do Deputado Jayro Lessa; deferimento;

discurso do Deputado Gustavo Valadares - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus

Filho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão

- Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira

- Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

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

- Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - 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
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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.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, em Plenário, do

ex-Embaixador do Brasil em Cuba e ex-Deputado Tilden Santiago, que muito nos

honra, e do ex-Deputado Marlos Fernandes, que tão bem representou, representa e

defende os interesses de Araguari e toda região. É um prazer contar com a presença

de um Deputado que tanto honrou esta Casa. A Presidência registra, ainda, a

presença, nas galerias, do ex-Deputado Laudelino Augusto. É grande a satisfação de

ter aqui conosco um Deputado que honrou muito as tradições do povo mineiro,

defensor do povo, que hoje é Vice-Prefeito de Itajubá. É uma honra tê-lo aqui

presente conosco.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 486/2010

- A Mensagem nº 486/2010 e substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº

35/2007 foram publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 487/2010

- A Mensagem nº 487/2010 e emenda ao Projeto de Lei nº 4.387/2010 foram

publicadas na edição anterior.

- O Ofício da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,

foi publicado na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.398/2010
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Declara de utilidade pública o Torneiros Esporte Clube, com sede no Município de

Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Torneiros Esporte Clube, com sede no

Município de Pará de Minas.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: O Torneiros Esporte Clube, com sede no Município de Pará de Minas,

é pessoa jurídica de direito privado de natureza associativa, sem fins lucrativos, que

visa especialmente promover e incentivar a prática de atividades esportivas.

Com duração indeterminada, o Torneiros Esporte Clube encontra-se em pleno e

regular funcionamento desde 1997, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

Sua diretoria é composta por pessoas de reconhecida idoneidade, não remuneradas

pelas atividades exercidas.

Tendo em vista que a Associação cumpre as exigências legais para ser declarada

de utilidade publica, contamos 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.399/2010

Dispõe sobre a inserção de informação em holerite sobre o direito dos servidores

estaduais ao auxílio-funeral e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os servidores dos Poderes do Estado serão informados semestralmente,

por meio de mensagem grafada em holerite, sobre seu direito ao auxílio-funeral,

previsto na Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986 .

Parágrafo único - É facultada a inserção de mensagens informando ou orientando

sobre direitos ou assuntos de interesse dos servidores.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em análise visa, através de meio eficaz, a informar os

servidores do Estado sobre o direito específico ao auxílio-funeral, com periodicidade

semestral, facultando, ainda, que outros direitos ou assuntos de interesses dos

servidores possam ser informados por intermédio dos holerites.

Apesar de que a praxe jurídica estabeleça que “a lei todos conhecem”, é fato que

há direitos de que a maioria dos servidores não têm conhecimento, menos, ainda,

seus familiares.

A perda de um familiar sempre vem acompanhada de abalo emocional; em alguns

casos, além disso, sobrevém o impacto financeiro das despesas decorrentes do fato,

e que consequentemente gera um descontrole no orçamento familiar.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- 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 4.400/2010

Institui no calendário oficial do Estado o Dia da Conscientização Jovem, a ser

celebrado, anualmente, no último domingo do mês de abril.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, no calendário oficial do Estado, o Dia da Conscientização

Jovem, a ser celebrado, anualmente, no último domingo do mês de abril.

Parágrafo único - No ensejo da celebração de que trata esta lei, deverão ser

realizadas, na rede pública de ensino, palestras e programas de conscientização

priorizando ampla discussão a respeito da juventude, educação, relacionamento

familiar, capacitação e perspectivas futuras.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Gilberto Abramo

Justificação: Ser jovem é ter muita energia e disposição para realizar sonhos, é

acreditar que tudo é possível e acima de tudo lutar por um mundo melhor. Jovem é
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aquele cheio de expectativas, cheio de esperanças, que está na fase de se libertar

para descobrir o mundo. Assim, todo jovem deve ser incentivado a participar da vida

política, social e cultural de um país, de um estado, da região ou da cidade em que

vive, a ter voz ativa para que possa traçar seu futuro e assegurar sua estabilidade

emocional e profissional.

A população jovem hoje equivale a mais de um terço da população do planeta. Por

isso, é necessário dar-lhe mais atenção, oferecendo novas oportunidades e muitas

melhorias, principalmente na educação. Em contrapartida, para garantir os seus

direitos, o jovem não deve jamais se esquecer de que tem o dever de lutar por esses

mesmos direitos: saber reivindicar o direito à educação, ao ingresso no mercado de

trabalho, à saúde, à segurança nas ruas, à diversão.

Cabe à sociedade preocupar-se com os problemas da juventude - uso de drogas,

doenças sexualmente transmissíveis, alcoolismo, tabagismo, violência, desemprego,

baixo rendimento escolar - e buscar soluções para dirimi-los ou eliminá-los.

É óbvio que os jovens serão o futuro de cada nação e a solução para os problemas

do mundo. Hoje, eles estão atravessando uma fase entre a infância e a idade adulta,

entre o mundo da educação e o mundo do trabalho. Amanhã, estarão ocupando as

cadeiras do governo, a direção das corporações, o mercado de trabalho. Em vista

disso, se faz necessária ao jovem uma formação moral e intelectual que o faça refletir

sobre os verdadeiros problemas da vida em sociedade, sobre o exercício da

cidadania e que, sobretudo, o ajude a encontrar um sentido para a vida.

A juventude é uma fase de experimentação em que valores e convenções estão em

jogo. Todo jovem tem o ideal da autonomia, ou seja, ser reconhecido como alguém

cuja voz e opinião poderão, definitivamente, ajudar a mudar o estado das coisas. Ao

estimular essa autonomia intelectual e a participação nos principais problemas de sua

comunidade, a sociedade estará formando pessoas capazes de agir e influenciar na

vida política, social e cultural de um país, de um estado ou de uma região. Estará,

enfim, formando cidadãos mais conscientes e preparados na busca de um futuro

melhor para todos.

A educação tradicional tem como principal objetivo a formação integral do

educando, mas não oferece disciplinas que preparem os jovens para a vida em
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sociedade e para o exercício da cidadania. Para minimizar esses problemas, os

jovens conscientes e a sociedade têm se engajado no movimento do protagonismo

juvenil, que se relaciona, basicamente, com a preparação do jovem para exercer a

cidadania.

A instituição do Dia da Conscientização Jovem no calendário oficial do Estado dará

a oportunidade de que sejam realizadas ações para uma ampla discussão a respeito

de juventude, educação, relacionamento familiar, capacitação, perspectivas futuras e

problemas encontrados pelos jovens, como o uso de drogas, tabagismo, alcoolismo,

educação sexual, violência, desemprego e outros.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei nesta Casa Legislativa.

- 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 4.401/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Monsenhor Castro,

com sede no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural

Monsenhor Castro, com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Ivair Nogueira

Justificação: A Fundação Educativa e Cultural Monsenhor Castro, sediada em

Candeias, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída, que tem

por objetivo criar, manter e administrar atividades e programas culturais, esportivos e

educacionais; preservar as raízes culturais da região onde atua; executar serviços de

radiodifusão, e de difusão de imagens e congêneres, sem finalidade comercial;

implementar projetos sociais, imprimir revistas, livros e jornais, incentivar as artes

gráficas, ministrar cursos de formação profissional e amparar os necessitados.

Diante da documentação apresentada, entendemos que a entidade atende aos

requisitos da legislação em vigor, especialmente aos da Lei nº 12.972, de 27/7/98,
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alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.402/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Evangélicos de

Uberlândia - Asceube -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Evangélicos de Uberlândia - Asceube -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Fundada em 2007, a Associação Comunitária dos Evangélicos de

Uberlândia é entidade de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

de caráter comunitário, assistencial, cultural, educativo, esportivo, recreativo, social,

beneficente, voltada à formação profissional e humana dos membros da comunidade

em que atua.

Na consecução de suas metas, a Associação desenvolve atividades voltadas à

proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; ao

combate da fome e da pobreza; à prestação de serviços de radiodifusão comunitária;

ao fortalecimento da assistência social aos mais carentes; à defesa do exercício da

cidadania plena.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pela entidade, contamos com o

apoio dos nobres parlamentares a este 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.403/2010

Declara de utilidade pública o Salvador Futebol Clube, com sede no Município de

Capim Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Salvador Futebol Clube, com sede no

Município de Capim Branco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Wander Borges

Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade, percepções,

expressão, raciocínio e criatividade, motivo pelo qual representa importante

instrumento de socialização, educação, promoção de saúde, identidade cultural e

cooperação dos povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações

Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a adoção do esporte como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 6/8/19, visando a tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

foi fundado o Salvador Futebol Clube. Sua constituição legal se deu em 27/2/98,

configurando uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que tem por

escopo proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas,

notadamente o futebol.

O Clube Salvador apresenta as finalidades estatutárias seguintes: difundir o civismo

e a cultura física, principalmente o futebol, praticar e competir nas modalidades

esportivas amadoristas especializadas, realizar reuniões e atividades de lazer e de

caráter social, cultural e educativo.

A associação, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam a atender às

crescentes necessidades e demandas da população por esporte, sobretudo o

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, tendo por

principal propósito contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua

inclusão social.
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Frise-se, ainda, que as ações desenvolvidas pela entidade almejam difundir,

aperfeiçoar, fomentar, fiscalizar e disciplinar a prática do futebol amador, organizar

campeonatos e torneios, bem como promover atividades que contribuam para a

formação do ser humano.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa ao

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

- 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 4.404/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha das

Porteiras, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos

Vazanteiros da Ilha das Porteiras, com sede no Município de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha das Porteiras é

uma sociedade civil sem fins lucrativos e prazo indeterminado, com sede e foro na

cidade de São Francisco.

Entre os objetivos da entidade estão o apoio e a assistência a crianças,

adolescentes, jovens e adultos carentes e em situação de risco e às pessoas da

terceira idade, com vistas à promover a proteção da saúde da família, da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice. A Associação realiza ações

comprometidas com campanhas de prevenção de doenças. Também promove junto à

comunidade atividades de segurança alimentar, combatendo a fome e a pobreza por

meio da criação de hortas e roças comunitárias ou formação de grupos de pequenos

produtores, gerando emprego e renda. Atua na integração no mercado de trabalho,

com a promoção de cursos profissionalizantes, na reabilitação de pessoas com

deficiência, na divulgação da cultura e do esporte, na produção de artesanato e
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alimentação alternativa desenvolvidas pelo grupo de jovens, pelo grupo de mães e

pela comunidade, bem como na proteção do meio ambiente.

É importante salientar, por fim, que a entidade presta serviço gratuito, permanente e

sem discriminação de clientela nos projetos, nos programas, nos benefícios e nos

serviços de assistência social, priorizando as ações voltadas para assistência 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 4.405/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Combate à Discriminação

Racial Solano Trindade, com sede no Município de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural de Combate à

Discriminação Racial Solano Trindade, com sede no Município de Ubá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano

Trindade é uma sociedade civil sem fins lucrativos e com prazo indeterminado, com

sede e foro na cidade de Ubá.

A entidade tem suas atividades voltadas para o desenvolvimento da comunidade

afrodescendente; contudo não faz nenhuma distinção de raça, cor, condição social,

ideológica e política, gênero nem credo religioso.

Entre os objetivos da entidade estão o apoio, o incentivo e a criação de ações que

visam à conscientização, ao avivamento da identidade e à preservação dos valores e

da memória histórica dos afrodescendentes. A Associação contribui ainda para a

formação local de agentes culturais, sociais e políticos que possam estar presentes

no seio da comunidade mais carente, para atuar como gestores na promoção

humana.
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Convém salientar, por fim, que a entidade presta serviço gratuito, permanente e

sem discriminação de clientela nos projetos, nos programas, nos benefícios e nos

serviços e assistência social, priorizando as ações voltadas para assistência social de

crianças e adolescentes carentes e em situação de risco e das pessoas da terceira

idade.

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

Direitos Humanos para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.711/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para que a Secretaria

Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas se torne permanente, retirando-se de seu nome o termo

"extraordinária". (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.712/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Águas Vermelhas pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.713/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Bocaiuva pelos 137 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.714/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Caxambu pelos 109 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.715/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Chapada Gaúcha pelos 15 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.716/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Cônego Marinho pelos 15 anos de

emancipação desse Município.
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Nº 5.717/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Curral de Dentro pelos 15 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.718/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Francisco Sá pelos 87 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.719/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Montes Claros pelos 179 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.720/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Rio Pardo de Minas pelos 179 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.721/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São Romão pelos 87 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.722/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Jequitaí pelos 62 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.723/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Espinosa pelos 87 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.724/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Fruta de Leite pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.725/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Gameleiras pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.726/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Indaiabira pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.727/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de



____________________________________________________________________________
1019

congratulações com a comunidade de Itacarambi pelos 48 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.728/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Angelândia pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.729/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Joaquim Felício pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.730/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Augusto de Lima pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.731/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Berizal pelos 15 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.732/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itumirim pelos 67 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.733/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Janaúba pelos 62 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.734/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Catuti pelos 15 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.735/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Capitão Eneias pelos 48 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.736/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Campo Azul pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.737/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Brasília de Minas pelos 120 anos de
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emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.738/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da República pedido de providências para que interceda junto à

companhia Vale com vistas a que essa empresa avalie a possibilidade de construção

da nova siderúrgica no Município de Governador Valadares. (- À Comissão de Minas

e Energia.)

Nº 5.739/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e à Secretária de Educação pedido de providências com vistas

à implantação do ensino médio na Escola Municipal Professor Ricardo Braz Barreto,

localizada no Bairro Perobas, em Contagem. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.740/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Cooperativa Dedo de Gente em virtude das

comemorações do Dia do Artesão.

Nº 5.741/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte pelos 98 anos de

sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 5.742/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos

Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Cofal - pelos 30

anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.743/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Chefe da Polícia Civil pedido de informações acerca da falha nos procedimentos

adotados pelo Instituto Médico Legal e pela Divisão de Referência à Pessoa

Desaparecida que tiveram como consequência o sepultamento de Warley Bruno

Guimarães Gomes na condição de indigente. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.744/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Chefe da Polícia Civil pedido de providências com vistas a que sejam apurados os

fatos e os responsáveis pela suposta falha nos procedimentos adotados pelo Instituto

Médico Legal e pela Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida que tiveram como

consequência o sepultamento de Warley Bruno Guimarães Gomes na condição de

indigente. (- À Comissão de Segurança Pública.)



____________________________________________________________________________
1021

Nº 5.745/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para intensificar a força-tarefa para

combate à dengue no Município de Arcos. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.746/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do CeasaMinas pedido de providências com vistas a que seja destinada

melhor infraestrutura para os carregadores cadastrados por essa empresa,

destinando-se espaços para que os objetos pessoais e os carrinhos usados no

transporte dos alimentos possam ser guardados com segurança, bem como sejam

garantidos recursos para a construção de banheiros, especialmente na unidade de

Uberlândia. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.747/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Secretário de Meio Ambiente, ao Superintendente Regional do

Incra, ao Presidente da Emater-MG, ao Procurador da República no Estado e ao

Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos

Agrários pedido de providências para a solução dos problemas que afetam os

assentamentos no Distrito de Barra do Guaicuí, no Município de Várzea da Palma,

bem como cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão realizada em

17/3/2010. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.748/2010, da Comissão Especial da Minascaixa, em que solicita seja

encaminhado à MGI - Minas Gerais Participações S.A. - pedido de informações sobre

os imóveis objeto desta Comissão Especial, especialmente os rurais, com vista a sua

regularização patrimonial. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.749/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para que seja criado um grupo de

trabalho para a realização do monitoramento diário dos casos de dengue notificados

no Estado, com vista à intensificação das ações de controle da epidemia nas regiões

de maior incidência no Estado.

Nº 5.750/2010, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Diretor do Núcleo de Pós-Graduação da Funorte pela

iniciativa de realização do 4º Encontro Nacional da Pós-Graduação em Odontologia,

nos dias 24 e 25 de março, em Belo Horizonte.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Turismo

(3), de Educação e de Direitos Humanos e dos Deputados Carlin Moura, Fábio Avelar

(2), Chico Uejo e Wander Borges.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de Saúde.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público das galerias e telespectadores da TV Assembleia. Nesta tarde, trago um

assunto citado pelo colega Deputado Gustavo Valadares, ontem, nesta tribuna, para

reflexão e debate de todos, que diz respeito a uma decisão da Agência Nacional de

Aviação - Anac -, publicada ontem, porém datada de 17/3/2010. Trata-se da Decisão

nº 49, que declara a nulidade da Portaria nº 993, de 27/9/2007. Tenho aqui todo o

texto, mas acho desnecessário fazer a sua leitura. Então, lerei somente a parte

referente ao aeroporto da Pampulha, a Portaria nº 993, de 27/9/2007, que, por

decisão da Anac, foi anulada em 17 de março. Ela diz: “A Diretoria da Agência

Nacional de Aviação Civil - Anac -, no exercício das competências que lhe foram

outorgadas pelo incisos XIX e XXI do art. 8º da Lei nº 11.182, de 27/9/2005, na forma

do que dispõe o inciso I do art. 102, do Regimento Interno - Resolução nº 1, de

18/4/2006 -, considerando a deliberação ocorrida na reunião de diretoria de 3/7/2007

e, considerando o disposto no inciso I do art. 47 da Lei nº 11.182 (...), resolve: Art. 1º -

Os aeroportos situados nas áreas de controle terminal de Belo Horizonte passam a

ter a seguinte utilização”. Então, faz-se aqui a descrição do Aeroporto Internacional

Tancredo Neves e no inciso I se diz: “Vocação: atender o tráfego aéreo nacional e

internacional, regular e não regular, de passageiros e de carga, destinado à área de

controle terminal de Belo Horizonte”. A alínea “a” do inciso III de seu § 2º, que trata

das limitações, diz: “as linhas aéreas domésticas somente poderão ser operadas por

aeronaves com capacidade de até 50 assentos”. Portanto, essa é a portaria

considerada nula pela Anac ontem, o que significa dizer que, a partir de agora, pelo

entendimento da Agência, o aeroporto da Pampulha poderá operar com aeronaves

superiores àquelas previstas na Portaria nº 993, de 27/9/2007. Entendemos que essa
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decisão é inoportuna e contrária aos interesses de Minas Gerais, conforme, por

razões óbvias, vem anunciando, com muita força, o Governador Aécio Neves.

Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer aqui que o aeroporto da Pampulha não

oferece condições mínimas de segurança para operação com aeronaves com

capacidade superior àquelas que estavam estabelecidas pela Portaria nº 993.

Falamos isso porque esse assunto, na Assembleia Legislativa, vem sendo debatido e

estudado desde 2003. Naquela época, tive a oportunidade de apresentar um

requerimento nesta Casa, acolhido por todos os Deputados - e acredito ser

interessante e oportuno lembrar isso a todos os nobres colegas -, em função de um

investimento absurdo que seria realizado pelo governo federal no aeroporto da

Pampulha.

Algo que se iniciou com cerca de R$140.000.000,00 depois seria aditado para

R$300.000.000,00. Na realidade, tinha-se o objetivo de adequar o aeroporto da

Pampulha para continuar operando o fim de atender as necessidades do Estado,

desprezando-se, de maneira definitiva, naquela época, a operação do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, um dos mais modernos do Brasil, que estava,

segundo a programação da Anac e da Infraero, destinado a ficar ainda na ociosidade.

A partir daí, aprovamos requerimento nesta Casa, em 2003. Tivemos oportunidade

de debater essa questão por quase seis meses e apresentamos nosso relatório.

Naquela oportunidade, escolhido pelo Presidente Deputado Alencar da Silveira Jr.

como relator na Comissão, apresentei meu relatório, aprovado por todos de maneira

inequívoca, em função de várias audiências aqui realizadas. Escutamos todos os

segmentos ligados à aviação, inclusive entidades sindicais, associações de classe,

associações comunitárias do entorno do aeroporto da Pampulha. Após todo esse

debate, em 2004, quando concluíamos nossos trabalhos, com o relatório tendo sido

aprovado por unanimidade na nossa Comissão, chegamos à conclusão de que o

aeroporto da Pampulha era totalmente inadequado para atender às necessidades do

Estado. Concluímos e sugerimos, no nosso relatório, que o Aeroporto Internacional

Tancredo Neves fosse revitalizado e fosse efetivada a transferência dos voos da

Pampulha para esse aeroporto. A partir daí, todas as providências foram tomadas,

inclusive pelo Governador Aécio e pelo Anastasia, que, de maneira emergencial e em
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tempo recorde, conseguiram dotar de infraestrutura necessária a conhecida Linha

Verde, para facilitar a acessibilidade ao aeroporto.

Em 2008, em virtude de rumores de que havia movimentação intensa por parte de

alguns empresários, inclusive exercendo pressão junto à Anac para que retornasse a

operação de aeronaves de grande porte ao aeroporto da Pampulha, o Deputado

Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, apresentou requerimento nesta Casa,

oportunamente, para que fosse apurado o retorno desses voos ao referido aeroporto.

Tive o privilégio de ter sido eleito Presidente da Comissão pelo meu colega

Deputado Gustavo Valadares, aqui presente, membro efetivo da Comissão, e por

outros companheiros que gostaria de citar, pelo trabalho que realizamos: Deputados

Gil Pereira, que designei relator, Braulio Braz e Célio Moreira. Apresentamos nosso

relatório, também aprovado por unanimidade, e, mais uma vez, constatamos tudo

aquilo que tinha sido apurado. Mais uma vez, concluímos pelas condições

inadequadas do aeroporto da Pampulha para operar com aeronaves com capacidade

superior a 50 passageiros. Fomos mais além: naquela oportunidade, denunciamos à

Secretaria de Meio Ambiente que o aeroporto da Pampulha não tinha licenciamento

ambiental para atuar nem com as aeronaves com que estava operando, em

atendimento à Portaria nº 993.

A partir daí, aprovamos vários requerimentos na nossa Comissão, com algumas

recomendações: primeiro à Semad, para que fossem iniciados os procedimentos para

o licenciamento ambiental corretivo do aeroporto da Pampulha; segundo, tivemos

oportunidade de entregar pessoalmente ao Dr. Alceu, Procurador-Geral de Minas,

nosso relatório.

Ali já sugeríamos algumas iniciativas, até mesmo medidas cautelares, para que

fosse inibida qualquer tentativa de retorno dessa atividade ao aeroporto da Pampulha.

Da mesma maneira, formalizamos ação no Ministério Público do Estado e, a partir

daí, tivemos alguns resultados bastante animadores. Em primeiro lugar, a Secretaria

de Meio Ambiente exigiu da Infraero o licenciamento operacional corretivo, e, numa

ação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente, do Ministério Público e da Infraero, foi

firmado, em decorrência dessas nossas solicitações, um termo de ajustamento de

conduta - TAC. Uma das cláusulas desse TAC é a exigência de que qualquer ação da
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Infraero, da Anac ou do aeroporto da Pampulha para retornar essa atividade a esse

aeroporto deveria ter anuência prévia da Secretaria de Meio Ambiente, o que não

ocorreu. Então, houve aprovação da decisão da Anac, o que foi uma surpresa para

todos nós.

Também, numa ação preventiva, gostaria de informar a todos que protocolei hoje

pela manhã requerimento, para o qual peço o apoio de toda a Mesa, encaminhado ao

nosso Presidente, com o seguinte teor: “O Deputado que esse subscreve requer a V.

Exa., nos termos do Regimento Interno, seja promovida ação civil pública para

proteção dos interesses difusos e coletivos, social e do meio ambiente em face da

Anac, que revogou a portaria que proibia pouso e decolagem de aeronaves com mais

de 50 assentos no aeroporto da Pampulha”.

Apresentamos esse requerimento e esperamos que seja acolhido pelo nosso

Presidente e pela Mesa exatamente como ação cautelar, ação preventiva, para evitar

que seja efetivada essa ação, tomada, no nosso entendimento, de maneira

irresponsável pela Anac. Na realidade, ficou comprovado que o aeroporto da

Pampulha não oferece condições de segurança para a operação de aeronaves de

grande porte, o que coloca em risco vidas em seu entorno, com possibilidade de

acidentes de grandes proporções. Então, gostaria de fazer um alerta em relação a

isso. Nós, Deputados, temos de estar permanentemente mobilizados para tomar toda

ação necessária para evitar que a aberração dessa medida tomada pela Anac seja

concretizada no Estado. Estamos ao lado do Governador Aécio Neves, que também

se posicionou de maneira muito contundente, contrariamente a essa medida. Aliás,

essa é a posição de Minas contra a decisão da Anac.

Concedo aparte ao Deputado Gustavo Valadares, que também foi membro da

nossa comissão, criada em 2008.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Fábio Avelar, gostaria de

parabenizá-lo pelo pronunciamento. Ontem tive oportunidade de, desta tribuna,

manifestar o meu repúdio contra mais uma decisão autoritária não apenas da Anac,

como também do governo federal. A Solange, Presidente da Agência, não toma

nenhuma decisão sem consultar o Ministro da Defesa Nelson Jobim, Ministro de

confiança do Presidente Lula e Ministro parceiro e companheiro diário da Ministra da
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Casa Civil, Dilma Rousseff, pelo que podemos concluir que o ato autoritário da Anac

é um ato do governo federal contra os mineiros e, em especial, contra os belo-

horizontinos.

E pior, Deputado Fábio Avelar, nenhum deles sequer conhece o aeroporto da

Pampulha, nunca lá esteve. A Presidente da Anac não sabe onde fica. O Ministro da

Defesa também não o conhece. Entretanto, liberam, de forma irresponsável, os voos

para mais de 100 passageiros, mais uma vez indo contra inúmeras decisões do setor

do meio ambiente estadual e do Ministério Público Estadual e Federal. Pior do que

isso, Deputado Fábio Avelar: criam uma contradição até certo ponto insolúvel. Nós,

mineiros, precisamos fazer a reforma e ampliação do Aeroporto Internacional

Tancredo Neves, em Confins, sob o risco de não conseguirmos atender dignamente

os turistas que virão a Belo Horizonte por conta da Copa do Mundo de 2014.

Precisamos ampliar o Terminal 1 e fazer o Terminal 2. Porém, em vez de recebermos

boas notícias a esse respeito do governo federal, recebemos a de que irão, mais uma

vez, abrir o aeroporto simplório da Pampulha para voos com mais de 100

passageiros, de Belo Horizonte para outras Capitais. Mais uma vez, digo que, se a

Ministra Dilma é mineira, ela está jogando contra seu patrimônio e contra seus

conterrâneos. Muito obrigado. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Fábio Avelar* - Agradeço a participação do Deputado Gustavo

Valadares. Peço ao Deputado Weliton Prado, nosso Presidente, 30 segundos para

encerrar. Queria dizer que continuaremos nosso pronunciamento, depois, no outro

expediente, quando farei o uso da palavra pelo art. 70. Procuraremos fazer um

detalhamento do que discutimos nos nossos relatórios e do que o governo, de

maneira ousada, vem implementando em relação a fomento e desenvolvimento de

nossa aviação regional, transformando o aeroporto da Pampulha no portal dessa

aviação. A partir daí, vamos procurar montar uma estratégia para evitar que essa

medida seja tomada, uma medida irresponsável e, nosso entendimento, capaz de

provocar sérios danos a nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,



____________________________________________________________________________
1027

amigos que se encontram nas galerias do Plenário da Assembleia de Minas,

servidores da Casa, imprensa presente, telespectadores da TV Assembleia que nos

acompanham em centenas de Municípios alcançados pelo sinal de nossa TV,

gostaria de usar a tribuna de nossa Casa Legislativa para defender um projeto de lei

que estou apresentando. Antes disso, gostaria de fazer uma retrospectiva,

aproveitando a presença de minha assessoria, que, desde o início desta 16ª

Legislatura, se dedicou ao máximo para avaliar, pesquisar e estudar as necessidades

do nosso povo a fim de podermos apresentar bons projetos de lei.

Logo no primeiro ano do primeiro mandato deste Deputado, determinado em ser

atuante na Casa - o que não podia ser diferente, uma vez que fui indicado por

segmentos sociais sobretudo ligados à nossa Igreja Católica, que esperavam de mim

uma resposta firme em relação às grandes necessidades do povo -, formamos um

grupo que se esmerou em propor projetos que viessem a ser aprovados, sancionados

e convertidos em lei, de fácil aplicabilidade e grande relevância para nossa

sociedade.

Trata-se de projetos, Sr. Presidente, frutos da nossa grande jornada de 20 anos de

missão como voluntário em fazendas de recuperação de dependentes químicos, em

casas de recuperação ou de tratamento de portadores do vírus HIV e de outras

doenças. Foram várias as missões que realizamos pelo interior de Minas Gerais, nos

quatro cantos do Estado, como também em outros Estados, em outras cidades do

Brasil, onde tivemos oportunidade de conhecer realidades como a do Morro do

Alemão - isso muito antes de vir para a Assembleia. Tivemos oportunidade também

de conhecer a realidade dos jovens, a realidade das drogas. Assim, toda a bagagem

desse trabalho voluntário, desse trabalho missionário, deu-nos subsídios para

elaborarmos projetos de lei que hoje percebemos que foram acertados, já que oito

deles se converteram em lei em nosso Estado, pois foram sancionados pelo

Governador Aécio Neves, a quem também elogio e reconheço como grande homem

público do País.

Como exemplo, Sr. Presidente, a Lei nº 16.835 é fruto de nosso Projeto de Lei nº

20/2007, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de

violência no Estado de Minas Gerais que sofreram sequelas. Trata-se de um projeto
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que foi discutido, que tramitou, que recebeu emendas, que foi aprovado e

sancionado, que foi convertido em lei e que hoje beneficia centenas, milhares de

vítimas da violência, seja sexual, seja doméstica, seja no trânsito. Esse projeto foi

fruto também de uma vivência nas realidades da nossa Capital e do interior.

Há o Projeto de Lei 18/2007, de nossa autoria, Sr. Presidente, que se converteu na

Lei nº 17.345, também fruto de conhecimento da realidade dos portadores de

necessidades especiais, que, muitas vezes, não conseguem ser autossuficientes e

nem sequer fazer as suas compras sozinhas. Logo, o projeto foi aprovado,

sancionado e obriga o fornecimento gratuito de veículos motorizados para facilitar a

locomoção de portadores de deficiência física e idosos nos hipermercados.

A Lei nº 17.714, sancionada pelo Governador, é também fruto do Projeto de Lei nº

17/2007, de nossa autoria, que torna obrigatória a fixação de informações relativas às

vacinas infantis obrigatórias nas dependências dos hospitais e dos centros de saúde

da rede pública estadual. Trata-se de um projeto relativamente simples, mas de

grande importância, sobretudo para as famílias que moram na periferia, em que as

mães muitas vezes não têm o cartão de controle de vacinação de seus filhos e

compareçam aos postos de saúde, às vezes, sem necessidade. Foi um projeto que

mereceu para nós, desta Casa, o prêmio do Mérito Legislativo em Brasília. A

estatueta da águia dourada foi realmente nos dada justamente por causa desse

projeto.

Houve também o Projeto de Lei nº 15/2007, que se transformou na Lei nº 17.591,

que dispõe sobre a implantação de programa de prevenção e tratamento de

distúrbios alimentares para portadores de anorexia e bulimia nervosa na rede

hospitalar de Minas Gerais.

Apresentamos o Projeto de Lei nº 1.957/2007, que, aprovado e sancionado, se

transformou na Lei nº 1.829, que garante a transferência das gestantes detentas para

atendimento em unidade de saúde capacitada. Já disse algumas vezes aqui, da

tribuna, que esse projeto de lei é para nós como a menina dos olhos, porque víamos

a realidade sofrida das detentas que ficavam gestantes. Além de percebermos a falta

de expectativa de recuperação daquelas mulheres, acabávamos perdendo a

esperança em relação aos filhos delas. A partir da tramitação desse projeto de lei que
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acabei de mencionar, Sr. Presidente, o governo, sensível a essa causa,

simultaneamente criou o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade,

onde estive há poucos dias comemorando o Dia Internacional da Mulher e aonde vou

frequentemente. O Centro fica na MG-10 e, a princípio, possui capacidade para 50

detentas, mas, agora, está sendo ampliado e passará a receber o dobro, ou seja, 100

detentas gestantes; depois, é claro, passará a receber também lactantes, mulheres

que, após ganharem neném, ficarão com seus filhos até que eles completem um ano

de idade. É um ambiente propício e favorável a melhor recuperação dessas mulheres.

Com isso, as crianças terão menos traumas e haverá mais possibilidade de

reintegração na sociedade.

Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 972/2007, que apresentamos, converteu-se na

Lei nº 18.367, que dispõe sobre a identificação e a segurança dos recém-nascidos

nos hospitais e nas maternidades do Estado. É um projeto também muito elogiado.

Viajo por todo o Estado, e em todas as regiões percebemos nas maternidades,

sobretudo nos hospitais públicos, a vulnerabilidade tanto das mulheres que vão

ganhar neném quanto dos próprios bebês, porque há dificuldade na identificação dos

recém-nascidos. Apresentamos esse projeto por conhecermos essa realidade, por

caminharmos pelas estradas de Minas, por conhecermos a realidade da nossa

Capital e da nossa Grande BH. O projeto acabou sendo, como disse, bastante

comentado e elogiado.

Apresentamos, também, Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 16/2007, que obriga a

implantação do processo de coleta seletiva de lixo em “shopping centers” e em outros

estabelecimentos que especifica no Estado de Minas Gerais e determina que o

material coletado seja doado às associações e cooperativas de materiais recicláveis.

Aí está, Sr. Presidente, um projeto de lei que foi aprovado em 1º e 2º turnos,

sancionado pelo Governador, e que realmente nos encheu de satisfação, fez-nos

sentir realizados neste Parlamento, nesta 16ª Legislatura.

Esse é um projeto que vai além do fato de se atender à Capital, uma vez que se

trata de um anseio da sociedade e de uma grande necessidade de responsabilidade

ambiental, pois implanta a coleta seletiva de lixo em “shopping centers”. Brigamos e

batalhamos por ele nesta Casa. Ademais, uma emenda apresentada a esse projeto,
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por meio do Vicariato de Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte,

estabelece que esse material seja cedido preferencialmente aos catadores e a

associações - como a Asmare -, que fazem esse trabalho e atendem centenas de

famílias, milhares de pessoas.

Sr. Presidente, a oitava lei, oriunda de projetos de lei de nossa autoria, é a Lei nº

18.723, fruto do Projeto de Lei nº 3.157/2009, que torna obrigatória a afixação nas

dependências de hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos congêneres, da placa

contendo a frase: “Denuncie a pedofilia”. Essa é mais uma ação, dentro da nossa

grande luta em defesa da vida, contra a exploração sexual de crianças, que hoje, ao

lado das drogas, é uma verdadeira aberração e até uma epidemia em nosso país.

Portanto, Sr. Presidente, essas oito leis sancionadas pelo Governador são frutos de

projetos de leis que apresentamos depois de realizarmos um estudo profundo, enfim,

depois de uma determinação de fazermos deste um mandato histórico. Hoje elas são

leis viáveis e aplicáveis.

Concluindo, Sr. Presidente, as leis sancionadas fazem parte dos nossos projetos de

lei apresentados aqui na 16ª Legislatura. Estou apresentando a esta Casa por

conhecer...

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado, peço-lhe aparte.

O Deputado Eros Biondini* - Já concederei aparte a V. Exa., Deputada Maria

Tereza Lara.

Todos somos sabedores da grande necessidade e carência de bancos de sangue

em nosso Estado. Há períodos determinados do ano em que se torna crítica a

situação dos bancos de sangue, como o Hemominas. Sr. Presidente, pesquisamos

esse assunto e propusemos um projeto de lei inovador que institui a meia entrada

para os doadores de sangue ao Hemominas nos eventos esportivos realizados nos

estádios e ginásios administrados pelo governo.

Portanto, gostaria de me dirigir às Deputadas e aos Deputados pedindo aos nobres

pares atenção especial a esse projeto. Primeiramente, incentivando a nossa

população a se tornar doadora de sangue. Isso é de suma importância e

necessidade. Mais que isso, dar a esses que têm a carteirinha e que realmente se

credenciaram a ser doadores constantes a oportunidade de ter meia entrada em
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eventos esportivos.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Eros Biondini,

primeiramente quero cumprimentá-lo pelos projetos. Realmente, eles são muito

importantes, sobretudo na área social, visam à construção de boa qualidade de vida e

combatem a desigualdade social.

Gostaria de ressaltar o Hemominas. Recentemente, ao conversar com Conceição

Resende, Secretária Municipal de Saúde de Betim, ela falava sobre o compromisso

que todos nós precisamos ter com o Hemominas, que salva muitas vidas. É por meio

dessa instituição que nosso Estado deixou de ser como anos atrás, em que se vendia

sangue humano. Trata-se de um órgão estadual importante que vem há bastante

tempo funcionando, e, por essa razão, precisamos ser solidários. Tudo que pudermos

fazer para incentivar essas pessoas a tornarem-se doadoras será de fundamental

importância.

Outra questão diz respeito às mulheres detentas. Ontem estive em Brasília

participando do seminário “Mulheres do futuro - A formação de uma geração

consciente”, organizada pela Câmara Federal, pela Procuradoria Especial da Mulher.

Aliás, queremos discutir na Assembleia de Minas também sobre uma Procuradoria

Especial da Mulher, organizada pela bancada feminina. Será uma organização das

mulheres parlamentares para discutir os direitos das mulheres. Um dos tópicos

levantados no debate foi exatamente a questão da mulher detenta. Por exemplo,

citaram a situação gravíssima no Espírito Santo no que se refere à superlotação, ao

desrespeito com as detentas. Sabemos que temos de avançar nessas questões.

Como já foi dito por V. Exa, já temos o Centro de Referência da Mulher Gestante,

mas temos de avançar mais. Numa outra oportunidade, gostaria de propor a V. Exa.

discutirmos a necessidade de se ter uma creche em todas as penitenciárias em que

houver mulheres. Lá, no centro, a criança até um ano fica com a mãe para ser

amamentada, mas, depois dessa fase, é muito importante que a mãe faça

acompanhamento dessas crianças, para que no futuro elas não vão para a

marginalidade. As crianças precisam ser bem cuidadas.

Portanto, Deputado Eros Biondini, poderíamos até discutir juntos a garantia da

creche para as crianças. Não precisa ser uma creche específica, desde que garanta
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vaga para todas as crianças filhas de mães detentas. Pode haver necessidade de

uma creche só para detentas ou uma creche pública que dê prioridade a elas, ou

seja, que lhes garanta vaga de atendimento. Sabemos do seu compromisso em

várias cidades da Região Metropolitana.

Recentemente, discutimos em Betim a questão da praça, que, por sinal, já está bem

encaminhada.

Desejamos estar juntos na homenagem ao Pe. Leo, esse sacerdote tão querido de

todos nós e que deu a vida pela construção de uma sociedade mais justa, no seu

trabalho de evangelização. Quero cumprimentá-lo e dizer que realmente precisamos

continuar construindo, sobretudo porque é papel prioritário do Parlamento fazer

projetos que se transformem em leis. Temos a missão de fazer com que essas leis

sejam cumpridas e obedecidas em nosso Estado.

Por fim, Deputado, quero cumprimentá-lo por esses projetos extremamente

importantes.

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Também

parabenizo V. Exa., já que estamos juntos em muitas frentes de trabalho em defesa

da vida e em prol dos que mais necessitam.

Sr. Presidente, só para concluir, realmente existem situações no Estado que são

emergenciais. Essa sensibilidade que temos, enquanto representantes do povo, é

que irá gerar projetos de lei consistentes, que, uma vez sancionados, serão

convertidos em lei. É justamente a partir de debates e audiências públicas, em que

conhecemos o que o nosso povo pensa, deseja e prioriza, que poderemos apresentar

as chamadas leis que “pegam”, isto é, leis que emanam do coração do povo, e não só

da mente da pessoa que elaborou um projeto. Essas leis são oriundas da

necessidade de um povo que clama. Nós, enquanto representantes desse povo,

temos essa condição de mostrar o que o nosso povo deseja para buscar realizar os

seus anseios. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Weliton Prado, colegas

Deputados e Deputadas, o meu pronunciamento de hoje será antecedido por dois
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assuntos pequenos. O primeiro é que vou ficar aguardando o pronunciamento do

Deputado João Leite a respeito dos 12,5% do PAC realizado desde 2007 em Minas

Gerais. O segundo é o jogo do América contra o Atlético em Teófilo Otôni. São dois

assuntos importantes e que dizem respeito ao meu amigo Deputado João Leite. O

meu querido Deputado Fábio Avelar também é atleticano. Serão 25 minutos de jogo a

serem disputados. O polo aquático também foi disputado na nossa cidade, e o

resultado do jogo ficou em 2 a 2. Com a nossa homenagem ao Kalil, darei início ao

meu pronunciamento.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é a viagem que fiz por 11 Municípios da

nossa região nesse final de semana, discutindo as necessidades dos Municípios com

Prefeitos, Vereadores e empresários. Em Joaíma, conversamos com o Aurino Araújo

e com o Livinho Araújo, empresários muito interessados na questão minerária da

região. Por falar em mineração, acabo de entrar neste Plenário acompanhado do Dr.

Sérgio Dâmaso, nosso Diretor Regional do DNPM, que tem-nos ajudado muito nessa

luta em busca da exploração dos minérios do Nordeste mineiro.

Quando toco nesse assunto, as pessoas me perguntam como descobri tudo isso e

como se faz para identificar. Assim, gostaria de mostrar a V. Exas. este CD, assim

como outros relativos a outras regiões, feito em 1995 e 1996, que trata do

mapeamento geológico da região. Uma faixa que vai desde Governador Valadares

até a divisa com a Bahia, que abrange todo o lado direito e parte do lado esquerdo da

Rio-Bahia. Trata-se de um mapeamento geológico que foi feito naquela época, e aqui

podemos ver a parte física desses mapas geológicos, com o projeto Leste

abrangendo as Macrorregiões de Teófilo Otôni, Nanuque, Itambacuri, Carlos Chagas,

Ataleia, Águas Formosas, Mucuri - Bahia -, Jacinto e Salto da Divisa. Esse

mapeamento está disponível aos empresários, a Prefeitos e Vereadores da região

que queiram conosco identificar quais são as jazidas minerais existentes na região.

Cumprimento o Dr. Sérgio Dâmaso, que está em Plenário aguardando o Deputado

Vanderlei Miranda para uma conversa. Ele assumiu comigo o compromisso de, em

alguns dias, elaborarmos um mapa um pouco mais fácil de ser lido, para que eu

possa distribuí-lo à população da região, a fim de que as pessoas entendam que aqui

não falamos bobagem. Estamos tratando de assuntos sérios quando falamos em
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ferrovias, exploração de minério de ferro na nossa região, estanho, chumbo, pedras

preciosas e semipreciosas, desde o diamante até as pedras coradas. O mesmo se dá

quando falamos sobre o granito, com 400 carretas por dia, calcário, caulim e grandes

jazimentos minerários existentes no Nordeste mineiro, em uma área considerada a

maior província pegmatítica das Américas.

Algumas pessoas duvidam, mas realmente existem esses minérios lá, e as coisas

vão funcionar. Eu trouxe aqui a prova material disso. Está aqui o mapa com todas as

descrições de cada macrorregião da área do Nordeste mineiro. Temos impressos e

CDs contendo o mapeamento geológico feito naquela região. Eles justificam o que a

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico está fazendo. Reunimos, em

Teófilo Otôni, vários Secretários de Estado, sob o comando da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, para elaborarmos o projeto estruturante do Nordeste

mineiro, uma determinação do Governador Aécio Neves, que esteve lá para abrir

essa importante reunião e estará lá sábado, dia 27, para assinar a autorização da

construção do centro de convenções da região. Ressalto a todos os Prefeitos,

Vereadores e lideranças expressivas do Nordeste mineiro que estamos assentados

não apenas sobre a maior província pegmatítica das Américas, mas também sobre

uma riqueza fantástica, e, portanto, não se justifica mais falarmos em Vale da Miséria

nem em Vale da Esperança. Os projetos estão em andamento, estão sendo

encaminhados. Falta-nos, porém, unirmo-nos todos - Prefeitos, Vereadores e

Deputados votados na região - para exigirmos do governo do Estado não apenas a

continuação desse projeto estruturante, mas também e principalmente um novo

mapeamento geológico na escala de 1 para 10.000.

Minha querida Deputada Rosângela, sua região também possui muitas riquezas e

naturalmente precisa do suporte do governo do Estado. A minha região ainda não

começou; a sua, sim, já começou.

Com muita alegria, concedo-lhe aparte.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Obrigada, Deputado Getúlio Neiva.

Quero parabenizá-lo pelo seu empenho e pelo grande trabalho realizado naquela

região, que possui várias riquezas minerárias, o que tem sido uma fonte de

desenvolvimento para a população. Muitas pessoas tem feito ali exploração. É
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preciso se organizarem os Municípios. Parabenizo-o por abordar essa questão e

buscar, cada vez mais, formas de organização e desenvolvimento para aquela região.

A nossa região do Vale do Aço, com as empresas que lá se instalaram, está, sim, um

passo à frente, mas ainda temos muito a avançar. Com união e organização, vocês

estão demonstrando esse avanço, e isso é muito importante.

Quero aqui também - se V. Exa. me permite - tomar um minuto do seu tempo para

anunciar o Fórum Nacional do Voluntariado Transformador, que será realizado no

Ouro Minas, nos dias 26 e 27 deste mês, sexta-feira e sábado, durante todo o dia. Na

oportunidade, trataremos principalmente do voluntariado transformador, das

entidades e das redes sociais, a fim de que elas possam, cada vez mais, fortalecer-se

e unir forças, tornando-se, assim, capazes de prestar um bom serviço à sociedade.

Convido todos a participar desse grande fórum. Parabenizo V. Exa. pelo trabalho que

vem desenvolvendo na sua região. O meu muito-obrigado!

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputada Rosângela Reis, expressão do

Vale do Aço, a mulher de aço de nossa Assembleia, líder incontestável. Aproveito o

“gancho” para dizer a V. Exa. que o Deputado João Leite, que está ali agora, quando

era Secretário de Estado, foi a Teófilo Otôni almoçar comigo em uma das 23 cozinhas

comunitárias que mantínhamos para dar comida de graça ao povo. Interessante é

que eram 262 mulheres voluntárias, que faziam com que a comida saísse a R$0,64 o

prato. Percebe-se que hoje temos na cozinha feita pelo governo federal o prato a

R$2,70: a Prefeitura paga R$1,70, e o cidadão R$1,00. São R$2,70, enquanto

conseguimos produzir um prato de comida com feijão, arroz, carne e verdura a

R$0,64, em razão do voluntariado. É muito importante sua interferência. Apelamos

para que todos compareçam a esse evento no Ouro Minas para que essa estrutura

de voluntariado seja mais açodadamente implantada no Brasil, pois ainda temos

poucos voluntários para as grandes atividades. Obrigado, Deputada Rosângela Reis.

Continuo, Sr. Presidente, aproveitando o tempo que me resta, dizendo que a

necessidade de uma estrada de ferro naquela região é absolutamente clara. A própria

Secretaria de Desenvolvimento Econômico afastou a ideia do Consórcio Novo

Horizonte de implantar o mineroduto na área, mas é preciso tomar cuidado, porque

há uma suposição de se levar um ramal ferroviário para a Bahia para ligar à futura
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estrada de ferro que sairá de Ilhéus e irá até o Peru. Essa ferrovia ainda está

projetada, não há um quilômetro pronto, implantado ainda. Temos esta preocupação:

fazer com que toda a região da Bahia - o Sul da Bahia e o Norte do Espírito Santo -

encravada nesse projeto possa participar e que tenhamos a estrada de ferro saindo

da Bahia ou do Espírito Santo, subindo pelo Jequitinhonha, como tínhamos até 1967,

uma estrada de ferro construída por Teófilo Benedito Ottoni, que contratou

engenheiro e mandou fazê-la. Ela foi utilizada durante muitos anos, desde 1758,

quando a primeira estação foi implantada. Essa estrada foi prosseguindo, novas

estações foram criadas, subindo de Mangalô para Carlos Chagas, para Teófilo Otôni,

Ladainha e por aí afora. Eram 484km de estrada de ferro implantados em uma época

em que tudo era feito a base de picareta. Mas esse leito está lá para ser utilizado por

uma ferrovia pioneira inicialmente, que depois pode fazer seus contornos pela cidade,

melhorar.

Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já assumiu a ideia da estrada

de ferro. Mas, como no Brasil as coisas acontecem muito de cima para baixo, nosso

temor é que a ideia de Brasília de desviar um ramal para levar nosso minério por

meio de Ilhéus prevaleça. Na verdade, quem está precisando desse suporte é o Norte

do Espírito Santo, o Sul da Bahia e o Nordeste mineiro, onde estão localizadas as

jazidas minerais. Então nossa insistência nesse assunto é para que não falhemos,

que as lideranças da região se unam para que possamos juntos trabalhar para

acelerar o processo de implantação da ferrovia. Esse é o meu apelo e o

pronunciamento que tenho a fazer, Sr. Presidente.

Estive em Salto da Divisa com os Vereadores e os Prefeitos, verificando que temos

exatamente essa extensão proporcionada pelo mapeamento geológico. Tínhamos

uma jazida de grafite em Pedra Azul considerada a maior do País. Depois do

descobrimento da nova jazida em Salto da Divisa, já temos na região talvez a maior

produção de grafite da América do Sul. Isso é muito importante para Minas Gerais.

Não podemos ficar apenas naquela ideia antiga de que Santo Antônio do Jacinto já

foi o maior plantador de feijão do Brasil, porque acabou; não podemos ficar

imaginando que Novo Cruzeiro voltará a ser o maior produtor de alho do Brasil, como

já foi. Devemos pegar essas oportunidades e trabalhá-las no intuito de que se criem
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oportunidades de emprego, de trabalho, de renda para o nosso povo, mas, sobretudo,

que não mais continuemos sendo tachados de região pobre. Nós não somos pobres.

Pobres de espírito são os governantes que nunca investiram na infraestrutura da

região para propiciar o aproveitamento de nossas riquezas, que são de grande monta

e sobretudo variadas: do estanho ao chumbo, do lítio ao calcário. Temos tudo na

nossa região.

Precisamos defender essa ideia, de forma centrada, e apelar aos Prefeitos, aos

Vereadores e aos Deputados votados na região para que não deixem de tocar nesse

assunto e façam com que ele continue em pauta até que o governo reconheça

definitivamente que é preciso acelerar o passo para implantar a ferrovia, que seria a

redenção dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Essa nossa preocupação tem razão de ser. Os contatos que o Deputado Federal

Ademir Camilo tem feito em Brasília nos mostram que o Ministério decidiu puxar a

estrada de ferro para o Centro-Oeste da Bahia. Temos de lutar para que isso não

ocorra, porque situação parecida está acontecendo com o aeroporto da Pampulha.

Temos de tomar cuidado com essas providências, para que Minas Gerais consiga os

maiores benefícios possíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, público

presente, telespectadores da TV Assembleia, venho emitir opiniões e fazer reflexões

sobre a recente polêmica criada em torno da chamada Emenda Ibsen Pinheiro,

apresentada ao Projeto de Lei nº 5.938/2009, da Câmara Federal. Ela cria o contrato,

em regime de partilha, para a exploração dos recursos do pré-sal, ou seja, propõe

novos critérios de distribuição dos “royalties” sobre o petróleo.

Sr. Presidente, antes de tratar do mérito da questão, quero fazer um registro

altamente legítimo, salutar e positivo a respeito da mobilização que a população e o

Governador do Rio de Janeiro e do Espírito Santo estão fazendo. Eles estão

defendendo os interesses de seus Estados. Entendo que a Emenda Ibsen Pinheiro é

a forma mais acertada de tratar a distribuição dos “royalties” do petróleo. O Rio de

Janeiro tem uma postura correta, o seu Governador está firme ao defender o Estado,
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que está dando uma lição, está mostrando que todo o mundo deve mobilizar-se para

defender os interesses de seu Estado. Além disso, gera-se um debate importante

para que possamos compreender essa polêmica dos “royalties” do petróleo.

Por que estou aqui falando desse problema dos “royalties” do petróleo? Porque

entendo que essa discussão é muito importante para Minas, por causa do “royalty” do

minério, tão pouco comentado no nosso Estado. Outro dia o nosso Governador, que

diz ter alma carioca - acho que tem mais do que alma carioca -, defendeu o Rio de

Janeiro. Que bom! Mas não o vejo defender com a mesma veemência os “royalties”

da mineração. Vamos ao que interessa. Devemos entender por que a polêmica do

“royalty” do petróleo tomou essa dimensão.

É importante verificarmos os números. Em 1997, quando as atuais regras de rateio

foram estabelecidas na lei do petróleo, os “royalties” representavam

aproximadamente apenas 1% da soma dos Fundos de Participação dos Estados e

dos Municípios. Em 2009, o volume total de “royalties” e participações especiais

distribuídos a Estados e Municípios alcançou a cifra de R$9.900.000.000,00,

montante que representa quase 18,6% sobre o Fundo de Participação dos Municípios

e dos Estados. Quer dizer, de 1997 para 2009, o “royalty” do petróleo, que

representava 1%, representa agora quase 19%. Daí a forte polêmica travada sobre

essa questão dos “royalties”.

Hoje, antes da entrada em operação da maior parte dos campos do pré-sal, que é a

nova descoberta da Petrobras e aumentará ainda mais a produção do petróleo, a

aplicação dos critérios de distribuição das participações governamentais resulta numa

locação muito concentrada no Estado do Rio de Janeiro, que, nesse último exercício

de 2009, recebeu R$7.500.000.000,00, ou seja, 76% dos “royalties” sobre o petróleo

ficam no Estado do Rio de Janeiro. Daí a razão de o Governador do Rio de Janeiro

falar alto e grosso e mobilizar a sua população. Repito: está de parabéns.

Os números e as perspectivas de exploração das áreas do pré-sal e a situação

geográfica justificam, portanto, essa importante polêmica. Para o nosso telespectador

entender bem o que quer dizer esse “royalty” do petróleo, fazemos um breve histórico

sobre a legislação. Os “royalties” são uma compensação financeira sobre a

exploração do petróleo, destinada a Estados e Municípios, que recebem os impactos
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dessa exploração do petróleo.

Em 1953, por meio da Lei nº 2.004, criou-se a Petrobras. Na época, os “royalties”

eram divididos de 4% aos Estados e de 1% aos Municípios sobre o valor da produção

terrestre em seus territórios, pois em 1953 não havia exploração de petróleo, no

Brasil, no mar. Essa exploração no mar só começou a ocorrer em 1968, no Estado de

Sergipe.

Em 1985, a legislação que trata dos “royalties” foi alterada pela Lei nº 7.453, e

passou-se a dividir também os “royalties” sobre a exploração marítima, o que até

então não havia, mantendo-se o percentual de 5%, sendo assim distribuídos: 1,5%

aos Estados confrontantes, 1,5% aos Municípios confrontantes e àqueles

pertencentes às áreas geoeconômicas desses, 1% ao Ministério da Marinha e 1%

para construir o fundo especial a ser distribuído entre todos os Estados e Municípios

da Federação. Essa era a legislação de 1985.

A Constituição de 1988, em seu art. 20, § 1º, tornou mandatório, ou seja,

determinou que as compensações financeiras decorrentes da exploração mineral e

de produção de energia, inclusive a da exploração do petróleo, fossem distribuídas

também a Estados e Municípios.

Em 1989, com a regulamentação da Constituição de 1988, veio a Lei nº 7.790, que

alterou a distribuição dos “royalties”, criando uma participação de 0,5% para os

Municípios com instalações de embarque e desembarque de petróleo ou de gás

natural. Para acomodar essa nova fração dentro dos 5% dos “royalties”, outras

parcelas de benefícios foram reduzidas. Para a produção em terra, perderam os

Estados, cuja parcela foi reduzida de 4% para 3,5%. Para a produção em mar, perdeu

a Federação, pois o percentual alocado ao fundo especial caiu pela metade, de 1%

para 0,5%.

Em 1997, durante a regulamentação do fim do monopólio da exploração do

petróleo, modificou-se significativamente a legislação dos “royalties”. A alíquota do

“royalty” do petróleo foi ampliada de 5% para 10%, podendo a Agência Nacional do

Petróleo - ANP - reduzi-la para, no mínimo, 5% na celebração do contrato de

concessão, tendo em vista aspectos geológicos e de produção. Portanto, parcela de

“royalties” fixa de 5%, comum a todos os poços, e excedente, variando entre 0% e
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5%, somada à anterior. Os critérios para distribuição da primeira faixa de 5% foram

mantidos, conforme legislação de 1989. Foi criada a participação especial, percentual

sobre a produção definido pela ANP, que se aplica aos poços com maior

produtividade e onde os riscos associados à produção são menores. O mais

importante é que, nessa nova legislação, foram introduzidas modificações na forma

de cálculo dos “royalties” e das participações. Em substituição ao preço nacional das

refinarias, ao preço do petróleo nacional, passou-se a utilizar, para efeito de cálculo

do “royalty”, como valor de referência, o preço internacional do petróleo, que

anteriormente não era utilizado. Com isso o valor do “royalty” devido passou a ser

muito mais significativo. Essas modificações, aliadas ao aumento da produção

nacional e ao aumento dos preços internacionais do petróleo, promoveram efeitos

combinados significativos na arrecadação dessas compensações financeiras e

principalmente na sua distribuição. Como percebemos, houve evolução significativa

da legislação aumentando os valores do “royalty”, o que gerou aquele número

anteriormente dito de que, em 1997, era 1% do fundo de participações e, em 2009,

passou para quase 19%.

Os dados levantados sobre a arrecadação e a distribuição das compensações

financeiras pela exploração do petróleo demostram que estamos diante de

instrumento gerador de importante impacto sobre a distribuição territorial da riqueza

por meio de concentração espacial desses recursos em poucas regiões, sobretudo no

Rio de Janeiro, que detém 76,5% do total arrecadado. As atuais regras de distribuição

dessas compensações, desses “royalties”, elegem beneficiários em vista de critérios

de proximidade dos campos de petróleo em relação ao território continental. Tais

critérios impõem, portanto, verdadeiro determinismo físico sobre as regras de rateio

das rendas petrolíferas, determinismo cujo principal desdobramento é a

hiperconcentração de receitas públicas em alguns pontos do território. O petróleo,

que antes era explorado em terra, hoje é explorado no mar, longe das cidades, e

alguns poucos Estados são beneficiados. A melhor partilha desse resultado do

petróleo é importante para todos os Estados brasileiros, porque o petróleo é riqueza

nacional. Isso não significa que devamos mudar o que existe, causando algum

prejuízo ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo, mas sim que deve haver previsão para
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o futuro de que as regras, especialmente para o pré-sal, precisam distribuir melhor as

riquezas entre os Estados e os Municípios.

Quero chegar, Sr. Presidente, à questão fundamental: a discussão sobre os

“royalties” do petróleo deve servir como lição para Minas Gerais. Como observamos,

10% da renda bruta sobre a produção do petróleo é distribuída sob a forma de

“royalties”. Enquanto aqui, para o minério, a CFEM, a compensação financeira sobre

exploração mineral, prima pobre do “royalty”, paga-nos somente 2% do faturamento

líquido. Esse é assunto que muitas vezes debatemos nesta Casa e para o qual

levantamos bandeira, mas não vimos repercussão alguma, especialmente por parte

do Governador mineiro, que tem alma carioca. Não se ouviu a voz do Governador

para defender também a nova regulamentação sobre os “royalties” do minério de

ferro, sobre a riqueza de Minas Gerais. Aí, Sr. Presidente, é importante dizer que, em

1992, o Congresso Nacional acabou com o imposto único sobre mineração e criou a

CFEM. O imposto único remunerava os Municípios com alíquota de 5,61 de todo o

bolo tributário de Minas Gerais em relação ao ICMS, que era distribuído entre os

Municípios mineradores. Hoje isso já não existe. Os Municípios hoje recebem apenas

0,11% da chamada Lei Robin Hood.

E o imposto único sobre o minério foi substituído pela CFEM, que tem um

percentual de 2% sobre o faturamento líquido. Naquela época tínhamos uma principal

empresa estatal de mineração, a Companhia Vale do Rio Doce, que fazia a

distribuição do lucro líquido de 8%, destinados a projetos e programas sociais

dirigidos principalmente às cidades mineradoras. Perdemos tudo isso, e ninguém dá o

grito. Até outubro de 2007, os valores dos “royalties” do petróleo, arrecadados e

distribuídos entre as diversas esferas do governo, foram da ordem média de

R$11.000.000.000,00. No mesmo exercício, o “royalty” sobre o minério não passou

de R$326.000.000,00. A diferença é de 34 vezes a arrecadação do “royalty” do

petróleo comparativamente à do minério. Os Municípios petrolíferos recebem 34

vezes mais que nós, Municípios mineradores de Minas Gerais. O Governador mineiro

de alma carioca pouco falou desse assunto durante estes sete anos de governo.

Cerca de 95% do que é explorado de petróleo é extraído na plataforma marítima,

longe da costa do País; todavia, no caso do minério, ficamos com os danos
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ambientais. Se atravessarmos a Serra do Curral, no lado de Nova Lima,

encontraremos um enorme buraco de mais de 450m de diâmetro. Hoje a mineração é

responsável por 51% da arrecadação do Município de Itabirito, mas 80% dessa

produção estão isentos de tributação devido à Lei Kandir. Não recebemos um

centavo de tudo que é exportado. Itabirito só fica com 15% dessa arrecadação,

porque o restante não tem tributação em virtude da Lei Kandir.

O Brasil, com seu subsolo, tem a menor taxa de compensação financeira sobre o

minério do mundo, o que traz enormes prejuízos para o Estado de Minas Gerais. Para

se ter uma ideia, enquanto Itabirito recebe, em média, R$900.000,00 de CFEM, Rio

das Ostras, com 40 mil habitantes, recebe R$11.000.000,00 de “royalties” sobre o

petróleo; Quissamã recebe R$5.000.000,00 por mês; Campos recebe

R$80.000.000,00, enquanto ficamos apenas com as migalhas da CFEM.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Cumprimento V. Exa. pelo

pronunciamento. Essa questão dos “royalties”, principalmente em relação ao minério

de Minas Gerais, deve ser amplamente discutida, porque em Brasília, quando se fala

nisso, o pessoal diz que não tem jeito, que irá onerar o Estado. Isso deve ser

discutido da mesma forma como o País está discutindo a questão dos “royalties” do

pré-sal. Os Deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, mineiro, de Montes Claros,

foram extremamente felizes em apresentar aquela emenda, que está gerando uma

discussão muito grande, até com questionamento quanto a sua constitucionalidade.

A verdade é que o parlamentar deve fazer isso. Não podemos deixar as coisas

acontecerem como vêm acontecendo, ano após ano, sem um questionamento maior.

Agora mesmo, recebia no meu gabinete alguns Prefeitos do Norte de Minas, que me

trouxeram o repasse do FPM de março. Duvido que um Município pequeno, com 0,6

ou 1,0 na tabela do FPM, consiga cumprir a folha de pagamento do mês de março.

Houve uma queda de 40% na arrecadação dos Municípios, e as pessoas não fazem

nada. A televisão fala que o País está recuperando-se economicamente, que Minas

Gerais está arrecadando 16% a mais. O País está arrecadando 16% a mais.

Neste ano, o crescimento vai ser superior às previsões: vamos crescer muito mais

do que imaginávamos no ano passado. O Nordeste brasileiro vai crescer na mesma

proporção que países como a Índia e a China, ou seja, quase 8%, e ainda falam que
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não há crescimento, não há recuperação econômica, e passam uma migalha para os

Municípios mineiros.

Esse questionamento deve ser amplamente debatido, e, para isso, devemos

aproveitar esse momento eleitoral, quando a Ministra Dilma apresenta sua plataforma

de governo, que já tem acertado o apoio do meu partido, o PDT. Temos de deixar

todas as pessoas para uma discussão maior. Não é possível que os Municípios

continuem vivendo de migalhas, com pires nas mãos. Vemos o esforço dos

governantes para termos mais saúde e educação, mas na verdade os Estados

brasileiros são sobreviventes. Já os Municípios brasileiros não são nem

sobreviventes, porque não há como sobreviver; para não falar de outras

responsabilidades, não vão conseguir pagar sequer a folha de pagamento.

Assim, o discurso de V. Exa., Deputado Carlin Moura, é oportuno e importante, mas

temos de trazer essa discussão para dentro dos Parlamentos. Temos de mostrar o

absurdo da situação dos Municípios brasileiros. Minas Gerais perde, ou melhor, deixa

de arrecadar um mundo de dinheiro com a migalha que é a CFEM e os impostos

oriundos da nossa riqueza maior, que é o minério. Estamos perdendo as nossas

montanhas, com a riqueza indo para o mundo afora, e recebendo uma migalha. O

que vem para Minas Gerais é uma migalha em comparação ao que estamos

perdendo. Sugiro, então, a V. Exa. que pensemos em uma maneira de ampliar essa

discussão e de trazer esse tema para dentro do Parlamento, para que possamos

discutir com as Câmaras Municipais, com os candidatos e com toda a sociedade, e

ver se conseguimos encontrar uma luz no fim do túnel. Muito obrigado e parabéns.

O Deputado Carlin Moura* - Alguns minutos mais, Sr. Presidente, para concluir.

Agradeço o importante aparte do Deputado Carlos Pimenta, dizendo que também

compartilho a opinião dos Deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, este do Norte

de Minas. Fez um grande serviço à Nação brasileira a proposta por eles apresentada,

com o apoio unânime, diga-se de passagem, da bancada federal mineira - os 53

Deputados Federais acompanharam essa emenda. Não se trata de uma briga com os

Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas de uma discussão acerca da

distribuição mais justa da riqueza nacional, uma nova fase da distribuição do “royalty”

do petróleo. Aproveito para cumprimentar, Deputado Carlos Pimenta, o Deputado



____________________________________________________________________________
1044

José Fernando, que também tem feito uma luta permanente para pôr em pauta no

Congresso Nacional um novo marco regulatório sobre o minério e uma nova forma de

taxação da CFEM, estabelecendo novos critérios para a Contribuição Financeira

sobre a Exploração Mineral, a fim de que ela seja mais justa e Minas Gerais não sofra

como tem sofrido. Uma coisa é explorar o petróleo a milhas das costas do Estado do

Rio de Janeiro; outra coisa é explorar o minério em Conceição do Mato Dentro,

Itabirito ou Itabira, com a cava da mina na porta ou na janela das casas, e

recebermos a mixaria que recebemos.

Quero reafirmar, Deputado Carlos Pimenta, que o Governador Sérgio Cabral está

certíssimo em fazer a mobilização que está fazendo e levantar a bandeira do seu

Estado. Mas não é preciso que o Governador de Minas, que tem alma carioca, vá

tomar as dores do Rio de Janeiro, uma vez que o Rio de Janeiro tem Governador

para tomar conta dele. A menos que, sem que eu esteja sabendo, o Governador de

Minas seja candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Talvez seja isso: o Governador

Aécio Neves quer ser Senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas acho que o

Governador de Minas cumpriria melhor o seu papel neste momento, se ressuscitasse

o debate também sobre a mineração.

Além de defender melhor distribuição sobre o “royalty” do petróleo, deveríamos

defender também uma reorganização sobre os “royalties” do minério e da mineração,

principais riquezas de Minas. Minério para os mineiros também, pois aqui há 70% da

produção mineral, mas recebemos mixaria. É essa a nossa preocupação, e concordo

plenamente com o Deputado Carlos Pimenta. Esse é um debate fundamental que a

Assembleia Legislativa de Minas deve fazer na Casa do povo mineiro: o minério para

os mineiros. Que o Governador mineiro que tem alma carioca nos ajude a fazer esse

debate e que defenda Minas também.

* - 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
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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 foi aprovado hoje, na Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, projeto de

decreto legislativo que aprova a concessão de TV em favor da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais. O referido projeto segue, agora, para apreciação da Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania.

O Sr. Presidente - Parabenizo o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Casa, a toda a Mesa da Assembleia Legislativa e a todos os Deputados. De forma

muito especial, parabenizo o Sr. Rodrigo Lucena, Diretor de TV e Rádio da

Assembleia Legislativa, que se empenhou ao máximo para que isso se tornasse

realidade. Sabemos que daqui a pouco tempo esse sonho se tornará realidade: a TV

Assembleia será um canal aberto a todo o Estado de Minas Gerais. Foi com muita

honra que recebi essa missão por parte de toda a Mesa e do Presidente Deputado

Alberto Pinto Coelho de ser o responsável por fazer esses encaminhamentos com o

Rodrigo Lucena. Tivemos a oportunidade de estar em Brasília, com o Ministro

Franklin Martins, para fazer uma reivindicação muita justa: depois de criado o canal

de TV aberto, que a TV Legislativa também faça parte da Rede Legislativa com o

Senado e a Câmara dos Deputados. Gostaria de parabenizar a todos e dizer que

realmente este é um momento histórico. É fundamental que a população tenha mais e

mais acesso aos trabalhos desta Casa, Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, para que, a cada dia, possamos fazer jus à Casa do Povo e cumprir,

inclusive, os pressupostos constitucionais legais de publicidade e informação. O canal

aberto da TV será fundamental para que realmente todos tenham acesso a todos os

dados da Assembleia Legislativa. É com imensa alegria que faço essa comunicação.

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 5.749 e 5.750/2010,

da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em

24/3/2010, dos Projetos de Lei nºs 919/2007, do Deputado Sebastião Costa,

4.039/2009, do Deputado Tenente Lúcio, 4.088/2009, do Deputado Eros Biondini, e

4.195/2010, do Deputado Tiago Ulisses, e dos Requerimentos nºs 5.547/2010, do

Deputado Inácio Franco, 5.553/2010, da Comissão de Segurança Pública,

5.622/2010, do Deputado Jayro Lessa, e 5.656/2010, do Deputado Duarte Bechir

(Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei n° 630/2007, do Deputado Weliton Prado, que dis põe sobre a Política Estadual de

Agroindústria Familiar e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À sanção.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Requerimento da Comissão de

Turismo solicitando à Federaminas, à CDL e ao Sindicato dos Hoteleiros e dos

Restaurantes providências para elaboração de projetos esclarecedores aos

comerciantes de Caxambu e região, com o intuito de o Município garantir a sede de

congressos, feiras, fóruns e outros encontros, visando à sustentabilidade econômica

da região. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo solicitando à Diretoria da Trip Linhas

Aéreas providências para estudar a viabilidade da disponibilização de voos nos

trechos Caxambu-Capitais (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo), uma vez que

o aeroporto de Caxambu passará por obras de ampliação que possibilitarão a

existência de voos domésticos regulares. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo solicitando ao Prefeito Municipal de
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Caxambu informações sobre o despejo de esgoto “in natura” no Ribeirão Bengo, Sub-

Bacia do Rio Verde. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação solicitando ao Ministério da Educação e à

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação informações sobre

o real conceito do termo “atividade física aplicada à Educação Infantil”, adotado por

órgãos federais, e sobre a competência do professor de Educação Física para

ministrar ou orientar tais atividades. 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 à Rede Record de

Televisão e ao SBT cópia das gravações de reportagens que cobriram a atuação da

Polícia Militar na comunidade da Vila Pinho no dia 1º/2/2010, para que sejam

utilizadas em reunião dessa Comissão sobre o assunto em 5/4/2010. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Carlin Moura solicitando ao Ministro de Estado dos

Transportes informações quanto à motivação do cancelamento do processo de

duplicação da BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares,

bem como quanto à nova proposta do Ministério para duplicação da mencionada

rodovia federal. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges solicitando ao Prefeito de Divinópolis

informações acerca de greve de médicos da rede municipal, conforme noticiado no

jornal “O Tempo”, página 32, em 18/3/2010, e especialmente acerca das medidas

adotadas para solucionar esse quadro. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento do Deputado Fábio Avelar solicitando seja o Projeto de Lei nº

4.312/2010 distribuído à Comissão de Meio Ambiente, para parecer. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Fábio Avelar solicitando seja o Projeto de Lei nº

4.312/2010 distribuído à Comissão de Turismo, para parecer. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Chico Uejo solicitando seja o Projeto de Lei nº

4.226/2010 distribuído à Comissão de Política Agropecuária, para parecer. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Inácio Franco solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Fábio

Avelar. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos.

Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia, público presente na nossa galeria, volto à tribuna nesta tarde para dar

prosseguimento a um assunto que iniciamos hoje e que diz respeito aos interesses do

nosso Estado: a Decisão nº 49 da Anac, de 17/3/2010, que causou espanto a todos

nós, mineiros, pois declara a nulidade da Portaria nº 993, de 27/9/2007. Em nosso

entendimento, foi uma decisão absurda, que contraria os interesses do Estado e

coloca em risco as pessoas que pretendem utilizar o Aeroporto da Pampulha para

operação de aeronaves com capacidade superior à estabelecida pela Portaria nº 993,

que, no seu art. 1º, define a vocação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves e do

Aeroporto da Pampulha. Em sua alinea “a”, referente ao Aeroporto da Pampulha,

estabelece o seguinte: “As linhas aéreas domésticas somente poderão ser operadas

por aeronaves com capacidade de até 50 assentos”. Essa, Deputado João Leite, era

a limitação imposta ao Aeroporto da Pampulha pela Portaria nº 993, que foi criada

exatamente após ampla discussão em nosso Estado.

Em 2003, apresentei requerimento propondo a criação da Comissão Especial dos

Aeroportos para termos condições de aprofundar e estudar de maneira detalhada a

situação deles. O que nos levou, à época, a propor o requerimento foi exatamente a

iniciativa do governo federal de aplicar no Aeroporto da Pampulha investimentos da
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ordem de R$140.000.000,00, que mais tarde passariam a ser algo em torno de

R$300.000.000,00, com o objetivo de reestruturá-lo para continuar sendo o aeroporto-

referência do Estado. Na oportunidade, há mais de 20 anos, tínhamos um aeroporto

instalado no Município de Confins, um dos mais modernos - hoje ele continua sendo

um dos mais modernos do Brasil, imaginem os senhores há 25 anos - e totalmente

ocioso em virtude de uma decisão equivocada do Departamento de Aviação Civil, que

permitiu que os voos transferidos para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves

retornassem para a Pampulha, atendendo a uma mobilização grande do

empresariado, que tinha, à época, interesse muito grande em fazer retornar essa

atividade a esse aeroporto.

Infelizmente, na época, esse objetivo foi alcançado: os voos deixaram de ser feitos

em Confins e voltaram para a Pampulha. Como isso aconteceu justamente no

momento em que se previa o aumento da capacidade do aeroporto, propusemos a

criação da Comissão para aprofundar o assunto. Conseguimos, graças a Deus,

sustar essa iniciativa e começamos ali uma luta para revitalizar o Aeroporto de

Confins. Essa foi a recomendação mais importante de nossa Comissão, na sua

conclusão. Tive o privilégio de ser o relator.

Apresentamos o relatório, que foi aprovado, por unanimidade, por todos os

Deputados que entendiam que o Aeroporto da Pampulha não atendia, àquela época,

e não atenderia, no futuro, às necessidades do nosso Estado, pela falta de condições

técnicas, pela falta de segurança e pela impossibilidade de crescimento. Pasmem os

senhores, mas, nesse projeto, havia uma previsão de ampliação, na praça em frente

ao aeroporto, para a construção de um megaestacionamento. Um prédio seria

construído para atender às necessidades de estacionamento desse aeroporto. Então

conseguimos, com muita luta, transferir os voos para Confins. De imediato, no

governo Aécio e Anastasia, com muita sensibilidade, todas as providências

necessárias foram tomadas para facilitar a acessibilidade, um dos principais entraves

e justificativas daqueles que não queriam a revitalização do aeroporto. Graças a

Deus, a Linha Verde é uma realidade, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves é

uma realidade. Hoje já se alcança ali o volume de mais de 5 milhões de passageiros

por ano, o que estava previsto para a primeira etapa. E agora fomos surpreendidos
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por essa decisão totalmente equivocada da Anac.

Antes de continuar o meu pronunciamento, com satisfação concedo aparte ao

Deputado João Leite, um companheiro que também participou intensamente da

nossa luta para a revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Fábio Avelar. Tenho de

ser sincero, mas, quando V. Exa. lutava tanto pela volta dos voos para Confins, eu

ficava imaginando que esse aeroporto ficava muito longe. Porém, junto ao trabalho

que V. Exa. realizou, veio o grande investimento do Estado na Linha Verde, na

duplicação de grande trecho, na iluminação. Sabemos que é necessário muito mais,

como o Rodoanel Norte, para tirar o trânsito que passa pela Linha Verde e que não

tem nada que ver com Lagoa Santa, com Confins. É importante que o governo federal

invista nisso, pois trata-se de um governo que fica com 70% de toda a arrecadação,

mas não investe absolutamente nada.

Enquanto V. Exa. se pronunciava, eu acompanhava a decisão da Ministra Dilma de

retirar R$1.580.000.000,00 de investimentos previstos para Minas Gerais, o que foi

contingenciado ontem pelo governo federal. Imaginem que esse recurso daria, sem

dúvida, para melhorarmos a situação e modernizarmos mais o Aeroporto de Confins,

darmos continuidade ao que é previsto para o aeroporto, assim como construir o

Rodoanel Norte, a fim de melhorar o trânsito nessa região.

Para informação, Deputado, V. Exa. que luta também pelo metrô, saiba que ontem

foi cortado o investimento que havia para o trecho do metrô Calafate-Barreiro. Foram

cortados R$33.000.000,00. O governo federal retirou toda a possibilidade de termos o

metrô para o Barreiro, que o aguarda há tantos anos. Desde 2003, Deputado Fábio

Avelar, não se investe um centavo no metrô do Barreiro, para o ramal Calafate-

Barreiro. Às vezes vemos que falam sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte,

sobre a Cidade Administrativa, fazendo críticas, mas só a Grande BH perdeu ontem

R$187.000.000,00; Belo Horizonte, R$74.000.000,00; a sua Lagoa Santa,

R$16.500.000,00; e Uberlândia perdeu R$19.300.000,00. E isso só na canetada de

ontem. Também para os aeroportos, zero.

A única medida do governo federal é trazer aviões de grande porte para a

Pampulha, para as pessoas não dormirem. Não é possível que o meio ambiente em
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Minas Gerais vá possibilitar a volta daqueles voos, daqueles aviões de carga saindo

de madrugada, acordando os Bairros Jaraguá, Dona Clara, São Bernardo, Floramar,

Vila São Tomás. Ninguém dorme na região. O governo federal quer colocar aviões de

grande porte na Pampulha, apesar de termos Confins, com uma pista generosa,

segura, um aeroporto esperando investimento. Ele investiu nesse aeroporto somente

em estacionamento, em logística. Não era isso o que esperávamos.

Fala-se muito do PAC, da Ministra Dilma. Do PAC previsto para Minas Gerais só se

concluíram 12%, apesar dessa conversa e dessa propaganda toda desde 2007. Das

35 obras previstas em Minas Gerais para aeroporto, para rodovia, para ferrovia,

apenas 8 estão concluídas.

V. Exa. tem razão, Deputado Fábio Avelar, o governo federal quer dar para Belo

Horizonte, para a região metropolitana noite em claro. Ninguém pode dormir. Trarão

aviões e riscos para a Pampulha. Não podemos permitir isso. V. Exa., como

Presidente da Comissão de Meio Ambiente, tem a responsabilidade de nos conduzir

numa grande manifestação, numa oposição à descida desses voos na Pampulha,

trazendo insegurança e noites sem dormir para a população do entorno da Pampulha.

Aguardamos que V. Exa. esteja à frente de uma grande resistência contra a vinda dos

voos para esse aeroporto. Parabenizo V. Exa. e trago, com humildade, esses dados

para ajudar no excelente depoimento que faz nesta tarde na tribuna da Assembleia

Legislativa. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar* - Muito obrigado, Deputado João Leite, sempre atento às

questões do nosso Estado.

Fugindo um pouquinho do assunto, mas dentro do que V. Exa. expõe em relação ao

PAC, gostaria de acrescentar que, como Presidente de uma frente parlamentar que

tem como objetivo a duplicação da BR-040, fizemos na semana passada uma visita

ao Superintendente Regional do DNIT, Dr. Donizete, que nos atendeu de maneira

bastante agradável, mas nos deu uma notícia muito triste. Recentemente, na nossa

frente parlamentar, tivemos uma audiência pública na cidade de Lafaiete, e foram

apresentadas ali algumas ações emergenciais, que compreenderiam a duplicação de

aproximadamente 22km daquela BR. Não é um volume grande, mas minimizaria a

situação atual. Infelizmente, o Superintendente disse que não conseguiu, aliás, que
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foram retirados do PAC 2 esses recursos, dentro desse pacote que V. Exa. anunciou.

É muito triste para nós, mineiros, assistirmos a ações como essa da parte de uma

pessoa que se diz mineira e que coloca o seu nome para representar o nosso país

como Presidente da República. É um absurdo presenciarmos ações como essa.

Voltando ao assunto do aeroporto, Deputado João Leite, Sr. Presidente, demais

Deputados, essa medida é absurda na medida em que atropela não a este Deputado,

a esta Casa, mas a inúmeras autoridades. Farei menção a algumas pessoas que

participaram da nossa segunda Comissão. Sempre tenho denunciado nesta tribuna a

constante existência de rumores, mesmo depois da revitalização do aeroporto, de que

grupos com interesses econômicos estavam-se movimentando e se mobilizando para

retornar as operações para a Pampulha. Fiz essa denúncia várias vezes nesta

tribuna. Hoje, com muita tristeza, assistimos a essa decisão da Anac. Estavam

presentes nas nossas reuniões a Anac, representada por Anderson Ribeiro Correia e

Job Gâmbaro; a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Superintendência do

Aeroporto da Pampulha, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -

Infraero -; o Deputado Federal Miguel Martini, membro da Subcomissão para o

Transporte Aéreo da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos

Deputados. Ele tem uma experiência muito grande nessa área; já foi, até, controlador

de voo. Há um depoimento dele aqui. Lerei alguns trechos que nos deixaram

estarrecidos. Tivemos também a presença da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente

da Prefeitura de Belo Horizonte, de representante do Sindicato dos Aeroviários da

Região Sudeste, do Sindicato das Empresas de Turismo, da Associação Pro-Civitas,

da região da Pampulha, do entorno. Além disso, tivemos a presença da Associação

dos Amigos da Pampulha, da Associação Comunitária dos Bairros do Aeroporto,

Jaraguá e Adjacências, da Associação dos Moradores da Região do Jaraguá, da Gol

Transportes e da TAM Linhas Aéreas. Como o tempo não permite aprofundar-me no

assunto, pelo menos uma vez por semana prometo trazer mais dados, caso tenha

oportunidade de falar nesta tribuna.

Lerei partes de depoimentos de pessoas que estiveram presentes em nossas

audiências públicas. Começarei pelo representante da Superintendência do Aeroporto

da Pampulha: “Segundo a Superintendência do Aeroporto da Pampulha, Minas
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Gerais é o berço da retomada da aviação regional. As duas aviações, a regional e a

geral executiva, cresceram muito nestes últimos quatro anos, numa média de 32%,

no caso da aviação regional, e de 10% no da aviação geral. Só neste ano a aviação

regional cresceu 42% em relação a igual período no ano passado”. Ele conclui

dizendo: “Quando os voos nacionais estavam no aeroporto da Pampulha, as aviações

regionais e geral executiva ficaram sufocadas. Assim, não há espaço para se colocar

aquela quantidade de voos propostos pelas empresas para a Pampulha. O aeroporto

da Pampulha apresenta movimentação muito intensa, inviabilizando voos de

aeronaves de grande porte no horário de pico”. Esse foi o depoimento do

Superintendente da Pampulha.

Outro depoimento: “De acordo com o Sindicato dos Aeroviários da Região Sudeste,

atualmente, em horário de pico, chegam ao mesmo tempo três ou quatro aeronaves

de 45 ou 60 lugares no aeroporto da Pampulha, o que já superlota a sala de

embarque. Se for levada para lá, nesse horário, mais uma aeronave com capacidade

de 150 lugares, ficará impossível trabalhar no aeroporto”. Isso foi em 2008, Deputado

João Leite. “A Infraero declarou que o aeroporto da Pampulha tem vocação de

aeroporto regional. E é assim que ela vai trabalhar.”

Há um depoimento muito importante do Deputado Federal Miguel Martini, no que

diz respeito à segurança: “Deputado Federal Miguel Martini, especialista em aviação

e ex-controlador de voo do próprio aeroporto da Pampulha, declarou que esse

aeroporto não oferece a segurança operacional devida. Para aqueles que não

entendem de aviação, existe um instrumento chamado ILS, que oferece ao piloto o

centro da pista e o ângulo ideal de aproximação. Da Pampulha não se pode colocar o

ângulo ideal, pois a topografia não permite que a aeronave pouse a partir de uma

orientação de ILS, porque o aeroporto está em um buraco. É por isso que o aeroporto

da Pampulha tem um dos maiores índices de arremetidas, que são um procedimento

de voo. O piloto não sabe com certeza se pode ou não aterrissar; inicia o

procedimento e, quando vai alcançando a pista, vê que não tem condições. Ele tem

de fazer arremetida, que é uma das operações mais perigosas na aviação”. Esse é

um depoimento do Deputado Federal Miguel Martini.

Resumindo, todas as autoridades escutadas estão aqui em nosso relatório. Não
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destacarei todas por falta de tempo. Porém, é importante salientar, Deputado João

Leite e Deputado Gustavo Valadares, que também foi membro da nossa Comissão,

que várias medidas estão sendo tomadas. Vários documentos foram apresentados, e

requerimentos foram aprovados. Denunciamos aos Ministérios Públicos Estadual e

Federal, à Secretaria de Meio Ambiente, e algumas ações já estão sendo realizadas.

Em primeiro lugar, o aeroporto da Pampulha não tem licenciamento ambiental para

operação. Por isso, exigimos da Secretaria de Meio Ambiente providências para a

regularização dessa situação através do licenciamento operacional corretivo. Isso já

foi providenciado pela Secretaria, e, numa ação conjunta desta e do Ministério

Público Estadual, foi assinado um TAC pelo qual a Infraero não poderá iniciar

nenhuma atividade se não tiver uma aprovação formal da Secretaria. Então, no nosso

entendimento, essa decisão da Anac é inócua, não vale nada. Não podemos permitir,

pois não há amparo legal.

Já concluindo, Sr. Presidente, informo a todos os senhores que apresentamos,

preventivamente, na manhã de hoje, um requerimento ao Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, e à Mesa, com o seguinte teor: “O Deputado que

esse subscreve requer a V. Exa., nos termos do Regimento Interno, seja promovida

ação civil pública para proteção dos interesses difusos e coletivos, social e do meio

ambiente em face da Anac, que revogou a portaria que proibia pouso e decolagem de

aeronaves com mais de 50 assentos no Aeroporto da Pampulha”.

Espero que o Presidente acate o nosso requerimento. Estamos ao lado do governo

Aécio e Anastasia, que têm tomado medidas eficazes, e pronunciamentos do

Governador Aécio Neves nos têm dado tranquilidade, já que ele tem declarado que

não irá admitir, ou seja, que tomará todas as medidas cabíveis para não deixar que

essa aberração venha a ocorrer no Estado.

Terminando, Sr. Presidente, mais uma vez agradeço a atenção de V. Exa. É

necessário que todos os Deputados estejam mobilizados quanto a isso. Vamos

procurar abordar este assunto toda semana aqui. Peço a todos os Deputados que

puderem que tragam dados para mostrar à população, à Anac e à Infraero que Minas

Gerais não aceita essa decisão e que vamos lutar até as últimas consequências para

mudar essa situação. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Jayro Lessa solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Gustavo Valadares. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, inicialmente peço desculpas aos convidados da minha Comissão, a

Comissão de Transporte, porque precisei sair antes do final da audiência pública para

me dirigir ao Plenário para este pronunciamento. Peço desculpas aos convidados que

lá ainda se encontram e que debatem um assunto de extrema relevância para Minas

Gerais, o projeto de lei do Deputado Antônio Carlos Arantes, que tem por objetivo dar

maior celeridade aos licenciamentos ambientais, quando da construção ou da

intervenção em rodovias no Estado de Minas Gerais.

O assunto que me traz a esta tribuna é antigo e já vem sendo trabalhado e

reivindicado pelos parlamentares desta Casa há alguns anos e mandatos.

Coincidentemente, nas últimas semanas, em decorrência das minhas andanças por

Belo Horizonte e pela Região Metropolitana, tenho recebido inúmeras sugestões,

Deputados Fábio Avelar e João Leite, para que viesse ao Plenário da Casa e

deixasse claro à população de nosso Estado, em especial à população belo-

horizontina, que este governo federal nada fez e nada tem feito pela mobilidade

urbana de nossa cidade, principalmente pelo metrô de Belo Horizonte. Tenho

encontrado, quase diariamente, cidadãos belo-horizontinos que se estão revoltados

não apenas com a atual situação do trânsito em Belo Horizonte, mas também com a

falta de esperança de ver o metrô funcionar. Sem dúvida nenhuma, o metrô é o

melhor meio de se resolver, de forma ágil e com qualidade, o problema da mobilidade

urbana de nossa cidade. Os belo-horizontinos estão desesperançosos, sem

conseguir enxergar uma única chance de ver o metrô, pelo menos no mandato do

Presidente Lula, voltar a caminhar para podermos fazer de Belo Horizonte uma

cidade melhor.

Não sei se tomarei os 12 minutos restantes, mas, mais uma vez, quero deixar claro

às populações belo-horizontina e mineira que o governo federal do Presidente Lula
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não trata os belo-horizontinos da maneira como deveria tratar. Não trata os belo-

horizontinos da maneira respeitosa como deveria tratar. Belo Horizonte hoje tem um

veículo para cada dois habitantes. Reiteradas vezes, tenho vindo à tribuna para dizer

que Belo Horizonte se encontra em situação quase de total calamidade. Não há

horário de pico mais no trânsito belo-horizontino, pois, em qualquer horário que o

cidadão resolva cortar a cidade, em razão de seus afazeres, particular ou qualquer

outro, ele não consegue fazê-lo em tempo hábil por conta do trânsito caótico. O metrô

é a única solução que temos. E o governo Lula nada investiu, absolutamente nada,

para resolver ou amenizar o sofrimento dos belo-horizontinos.

Na gestão Fernando Henrique Cardoso, o metrô teve, sim, celeridade e se

desenvolveu. Foram inúmeras as estações inauguradas. O metrô chegou à Estação

Eldorado, em Contagem, e à Estação Vilarinho, em Venda Nova. Tudo isso ocorreu

no governo de Fernando Henrique Cardoso. Esta é a Linha 1 do metrô de Belo

Horizonte. A Linha 2, tão aclamada e reivindicada pela população belo-horizontina,

que viria para resolver o problema da mobilidade de uma das grandes, se não a maior

região de Belo Horizonte, que é o Barreiro, não teve R$1,00 de investimento durante

o governo Lula. A linha Calafate-Barreiro, que é parte da Linha 2 do metrô, não

recebeu investimentos durante o governo Lula. A Linha 1, que está em funcionamento

desde a época de Fernando Henrique Cardoso, não teve praticamente alterações

nem investimentos de porte que incrementassem sua utilização pela população belo-

horizontina durante a gestão do Presidente Lula.

É preciso deixar claro à população belo-horizontina e à população mineira que a

Ministra da Casa Civil, Gerente do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -

do governo Federal, não trata Belo Horizonte como merecem os belo-horizontinos.

Não trata Belo Horizonte como merecem os mineiros e as pessoas que aqui se

encontram ou que visitam a cidade. A Ministra Dilma, por estratégia unicamente

eleitoral, tem dito aos quatro cantos do Estado e do País que é mineira nascida em

Belo Horizonte, conhece nossa Capital e aqui viveu durante o início da sua infância e

da sua adolescência. Essa mesma Ministra, que se diz mineira, é responsável, com o

Ministro do Planejamento, pela elaboração do Orçamento a ser aplicado em todo o

País.
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O Deputado João Leite, pouco antes de me dirigir a esta tribuna, trouxe-me dados

do contingenciamento do Orçamento deste ano do governo federal, que ultrapassa

R$21.000.000.000,00. Houve, então, por parte do governo federal, corte nos

investimentos do País de R$21.000.000.000,00. As perdas de Minas Gerais, por

conta desse corte feito pela Ministra Dilma, por seus colegas Ministros e pelo

Presidente Lula, chegam a mais de R$1.500.000.000,00.

E o mais impressionante é que, desse valor que os mineiros receberiam de

investimento do governo federal, R$33.400.000,00 eram para a implantação do ramal

Calafate-Barreiro, linha 2 do metrô de Belo Horizonte, que desde 2003, primeiro ano

da gestão do Presidente Lula, não recebe R$0,01 de investimento. É preciso deixar

claro à população mineira que demagogia e populismo são uma coisa, e resultados

práticos para o bem da população belo-horizontina são outra. Não há sequer um

resultado prático, um investimento do governo federal que resolva o problema da

mobilidade urbana dos belo-horizontinos. O metrô está, sim, paralisado, congelado,

em razão da insensibilidade, da irresponsabilidade do Sr. Presidente da República,

Luiz Inácio Lula da Silva, e da sua Ministra Dilma Rousseff. Que fique claro para

todos: com este governo, com esta gestão que aí está, nós, belo-horizontinos,

mineiros, que tanto amamos a nossa Capital, continuaremos a sofrer diariamente com

o trânsito caótico da cidade. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esse

foi o motivo da minha vinda à tribuna e de ter solicitado ao meu nobre Líder de

bancada, Deputado Jayro Lessa, o art. 70, a fim de que pudesse falar, ainda na

reunião de hoje, sobre esse assunto de tamanha importância para a população

mineira. No entanto, não poderia deixar também de fazer coro com as palavras do

Deputado Fábio Avelar, do Governador do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, do

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Barroso, e do Secretário de Meio

Ambiente, José Carlos Carvalho, visto que o Aeroporto da Pampulha não comporta

voos de aviões com capacidade superior a 75 passageiros. A população daquela

região, juntamente com os parlamentares desta Casa - quase em sua unanimidade -

e com o governo do Estado, já está dando demonstrações de que essa medida

autoritária da Anac não é bem-vinda, e por nós não será seguida. Lutaremos, com

todas as armas, contra uma decisão, mais uma vez autoritária, de uma Presidente
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que não conhece o Aeroporto da Pampulha, não sabe onde ele fica, não conhece sua

infraestrutura nem sua estrutura e, jamais, ao longo de sua gestão à frente da

Agência de Aviação Civil, reivindicou ao Ministério da Defesa ou mesmo à Infraero

um R$1,00 sequer para investir nesse aeroporto.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, conversava

ali com o Deputado João Leite: a Ministra - e não apenas ela, mas até mesmo a

própria Anac - tem demonstrado que, além de não conhecer o Aeroporto da

Pampulha, também não está ciente do que está acontecendo aqui em Minas Gerais,

o que considero mais grave ainda. Essa decisão da Anac, no nosso entendimento, é

inócua, porque temos em vigor um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -

assinado pelas partes, no qual fica claro que qualquer ação praticada pela Infraero no

Aeroporto da Pampulha que modifique as características do procedimento atual deve

ter liberação da Secretaria de Meio Ambiente. Sabemos que há muito interesse

econômico por trás disso tudo, aliás há apenas interesse econômico. Mas, se a Anac

autoriza e, porventura, amanhã aparece lá instalado um balcão para vender

passagens de aeronaves que não sejam de pequeno porte, temos condições de

acionar a Justiça imediatamente para que ela vá lá e feche o aeroporto, pois essa

atitude fere um TAC, que tanto a Infraero quanto o Ministério Público e a Secretaria

de Meio Ambiente assinaram.

É ação inócua. A Anac está demonstrando que não tem conhecimento do processo

que está formatado. Precisamos estar juntos e mobilizados, porque a situação é

muito grave. Essa decisão da Anac foi muito violenta, e não sabemos o que pode

acontecer. Vamos ficar atentos e levantar essa questão, se possível, diariamente,

chamar a atenção das autoridades e mostrar os dados. Não podemos permitir

retrocesso desse tamanho no nosso Estado. Muito obrigado pelo aparte. Parabéns

por suas palavras.

O Deputado Gustavo Valadares* - Deputado Fábio Avelar, é importante que fique

claro para todos e para os nobres pares desta Casa que, durante os últimos anos, o

governo planejou o crescimento do nosso Estado, em especial da Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Quando acatou sugestão de comissão desta Casa,

da qual V. Exa. foi relator, propondo a transferência de voos de Belo Horizonte para
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outras Capitais, do Aeroporto da Pampulha para o Aeroporto de Confins,

conjuntamente foram liberados mais de R$120.000.000,00 ou R$150.000.000,00,

salvo engano, para construção da Linha Verde, reconhecida por todos como uma das

poucas vias da região metropolitana onde ainda é possível transitar com qualidade e

celeridade. O governo do Estado planejou a transferência dos voos juntamente com

investimentos, para o deslocamento da população até o Aeroporto de Confins de

forma célere. Antes das obras da Linha Verde, gastávamos aproximadamente 50

minutos de qualquer ponto de Belo Horizonte até o Aeroporto de Confins. Hoje

gastamos cerca de 20 a 25 minutos, tempo menor ou igual àquele gasto por

passageiros de outras Capitais do País e do mundo para se deslocarem do centro até

os aeroportos.

Esta é tendência mundial: por causa do crescimento das grandes cidades, não há

como manter aeroporto importante dentro dos seus limites, como acontece com

nossa Capital. Isso se dá por questão de segurança, de poluição sonora, ambiental,

etc. É preciso ter sensibilidade e entender até de planejamento urbano. Parece-me

que nem a Presidente da Anac nem o Ministro da Defesa nem o Ministro da Casa

Civil nem o Sr. Presidente têm conhecimento disso.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Queria apenas cumprimentá-lo, Deputado

Gustavo Valadares, pois V. Exa. tocou em ponto da maior importância. Precisamos

aproveitar este momento, baseados na orientação de representação do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, atendendo à sugestão da própria Anac e da Infraero,

que defendiam o Aeroporto da Pampulha como aeroporto regional. V. Exa. se referiu

ao investimento ousado que o governo Aécio e Anastasia fez na aviação regional de

Minas. Há proposição: até 2011, teremos, no Estado, cerca de 170 aeroportos, e

quase a metade deles com condições de operação noturna. Somente no final do ano

passado, estávamos atingindo, com a aviação regional, cerca de 1.200.000

passageiros por ano, número próximo da capacidade do Aeroporto da Pampulha.

Para que todos tenham ideia do que foi o processo de revitalização do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, lembro que, em apenas três anos, ele alcançou o

montante de mais de 5 milhões de passageiros por ano, o que estava previsto na sua

primeira etapa. Então o senhor disse muito bem: deveríamos lutar aqui para a
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ampliação do aeroporto, com a implantação da segunda etapa, pois temos previsão

para, nas proximidades da Copa do Mundo, operar com cerca de 9 milhões a 10

milhões de passageiros. Se não tomarmos as devidas providências, poderemos até

comprometer a realização da Copa de 2014.

Portanto temos de estar atentos às questões. Repetindo, não podemos permitir que

essa aberração seja cometida em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Deputado Fábio Avelar, aqueles que têm

acompanhado de perto o desenvolvimento de projetos para revitalização e construção

de obras de infraestrutura visando à Copa de 2014 falam da mesma preocupação.

Hoje o principal gargalo para a Copa de 2014 são os aeroportos do nosso país. A

Infraero, o Ministério da Defesa e a Anac nada fazem para resolver esse problema.

Pelo contrário, com demonstrações e atitudes autoritárias como a da reabertura do

Aeroporto da Pampulha para voos de grande porte, demonstram que estão na

contramão do que precisamos fazer para bem receber os turistas em 2014, que

depois visitarão o País. A Copa serve apenas de pontapé inicial de novas visitas que

o País receberá por conta da propaganda que se fará durante esse período e, logo

em seguida, dois anos depois, nas Olimpíadas de 2016. É impressionante a forma

desrespeitosa, irresponsável e insensível como o governo federal e a Anac vêm

tratando Minas e Belo Horizonte.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer nesta tarde. Agradeço-lhe a paciência, assim

como aos nobres pares. Deputado Fábio Avelar, continuaremos com essa luta. Tenho

certeza de que venceremos e conseguiremos mostrar à Anac que a Pampulha não

merece voos de grande porte. Além disso, precisamos continuar incrementando a

aviação regional no Aeroporto da Pampulha e necessitamos urgentemente de

investimentos no Aeroporto de Confins, para muito bem recebermos os turistas que

por aqui passam, em visita à nossa Capital. Sr. Presidente e Deputado Fábio Avelar,

muito obrigado. Boa-tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,



____________________________________________________________________________
1061

convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia

25, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/3/2010

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João, Sebastião Costa, Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD) e Carlos Gomes

(substituindo o Deputado Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do Bloco

PT/PMDB/PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4.263, 4.266, 4.271 e 4.272/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.256, 4.267 e

4.275/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.259 e 4.269/2010 (Deputado Gilberto

Abramo); 4.260, 4.264, 4.268, 4.270, e 4.273/2010 (Deputado Padre João); 4.262,

4.265, 4.274 e 4.276/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.261/2010 e 2.525/2008, este em

virtude de redistribuição (Deputado Célio Moreira); 4.151/2010 (Deputado Chico Uejo,

em virtude de redistribuição); 4.149/2010 (Deputado Ademir Lucas, em virtude de

redistribuição); e 4.255, 4.257, 4.258 e 4.277/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

4.159/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

4.156/2010 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Chico

Uejo, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um

por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º
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turno, dos Projetos de Lei nºs 3.962/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 4.120/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 ( relator: Deputado Padre João); 4.207/2010 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); 4.222/2010 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de

redistribuição); 4.223/2010 (relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de

redistribuição); 4.130/2009 (relator: Deputado Padre João, em virtude de

redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 4.149 e 4.151/2010, no 1-º

turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos

respectivos relatores, Deputados Ademir Lucas e Chico Uejo). Na fase de discussão

do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que conclui pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 4.159/2010, no 1-º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Ademir Lucas. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.169/2010 (relator: Deputado Padre

João, em virtude de redistribuição). São convertidos em diligência à Secretaria de

Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 4.189/2010 (relator: Deputado Padre João); à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de

Itapecerica os Projetos de Lei nºs 4.196/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva)

e 4.198/2010 (relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de redistribuição); à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ao Prefeito Municipal de Itapecerica

e ao autor o Projeto de Lei nº 4.197/2010 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude

de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.209, 4.225 e 4.229/2010; à Secretaria de

Estado de Governo o Projeto de Lei nº 4.114 e 4.219/2010; e à Secretaria de Estado

de Defesa Social o Projeto de Lei nº 4.213/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Padre João - Sebastião Costa.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 9/3/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Jayro Lessa, 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, a discutir e votar

proposições da Comissão e a debater as consequências, para o consumidor

brasileiro, do “recall” de veículos feito pela montadora Toyota nos Estados Unidos e

na Europa e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Luiz

Carlos Andrade Júnior, Vice-Presidente da Toyota, justificando a sua ausência na

reunião em razão de compromisso anteriormento assumido. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Amauri Artimos da Matta,

Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; Maria do Carmo Melo, Patrícia

Mourthé e João Paulo Lopes de Senna, proprietários de veículos Toyota, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.468, 5.470 e

5.471/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes em que

solicita a realização de reunião conjunta com a Comissão de Minas e Energia com a



____________________________________________________________________________
1064

finalidade de discutir os investimentos da Petrobras no Estado; Délio Malheiros,

Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura e Ruy Muniz em que solicitam a realização de

reunião conjunta com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

para discutir o primeiro relatório bimestral de 2010 sobre a auditoria na Unincor; e

Délio Malheiros (3) em que pleiteia seja solicitada ao Ministério Público a abertura de

procedimento para adotar as providências cabíveis relativamente aos casos

apresentados nesta reunião; seja realizada nova audiência pública para debater as

consequências, para o consumidor brasileiro, do “recall” de veículos feito pela

montadora Toyota nos Estados Unidos e na Europa; e sejam encaminhadas ao

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria de Direito

Econômico as notas taquigráficas desta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos demais participantes,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Ana Maria Resende.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater a situação da dengue no Estado, bem como as ações de combate à doença

realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde, e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício do Secretário de Saúde e Gestor do SUS, Antônio

Jorge de Souza Marques, encaminhando os relatórios consolidados de prestação de

contas do Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais, referentes à execução

orçamentária do quarto trimestre de 2009. O Presidente acusa o recebimento das
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seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 4.195/2010, em turno único (Deputado Doutor Rinaldo);

4.222/2010 (Deputado Ruy Muniz) e 4.223/2010 (Deputado Carlos Pimenta), ambos

no 1º turno. 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 Doutor Rinaldo em que

solicita seja enviado ofício ao diretor do Núcleo de Pós-Graduação da Funorte

parabenizando-o pela iniciativa de realização do IV Encontro Nacional da Pós-

Graduação em Odontologia, em 24 e 25 de março; Ruy Muniz em que solicita seja

enviado ofício ao Secretário de Estado de Saúde para providenciar a criação de um

grupo de trabalho para a realização do monitoramento diário dos casos de dengue

notificados no Estado, a fim de intensificar as ações de controle da epidemia nas

regiões de maior incidência; Wander Borges em que solicita audiência pública para

apresentação dos relatórios dos atendimentos de urgência e emergência da unidade

de pronto atendimento instalada na Santa Casa de Misericórdia de Sabará. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Gisele

Onete Marani Bahia, Subsecretária de Vigilância Sanitária e Saúde, representando

Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde, e Girlene Alves,

Chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, representando Adalberto

Rodrigues da Fonseca, Prefeito Municipal de Cláudio; e os Srs. Francisco Leopoldo

Lemos, Superintendente de Epidemiologia da SES, e Eulino Veloso, Coordenador da

Vigilância em Saúde Ambiental de Divinópolis, representando Vladimir de Faria

Azevedo, Prefeito Municipal de Divinópolis, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Doutor Rinaldo, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, dos convidados e do público em geral, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Resolução nºs 2.416/2008, 3.793 e 3.794/2009; Projetos de Lei

nºs 3.563, 3.696, 3.952, 4.022 e 4.024/2009 (Deputado Ademir Lucas); 4.029, 4.043,

4.044, 4.046, 4.048, 4.054, 4.055 e 4.059/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Resolução nºs 2.416/2008, 3.793 e 3.794/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.563, 3.696, 3.952, 4.022,

4.024, 4.029, 4.043, 4.044, 4.046, 4.048, 4.054, 4.055 e 4.059/2009. 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 março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Dimas Fabiano.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/3/2010
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Às 14h52min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e João Leite (substituindo o Deputado Marcus Pestana,

por indicação da Liderança do BSD), 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. 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 3.403/2009 com a Emenda

nº 1 e 4.092/2009, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.479 e 5.505/2010.

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 Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para apresentar o Plano de Prevenção de Acidentes de Trânsito da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, que está sendo elaborado pela Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A

ARBITRAGEM, EM 10/3/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater temas atinentes à Comissão e a discutir e
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votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Décio Freire em que comunica a impossibilidade de

seu comparecimento à reunião, em razão de convocação pelo TRF-1ª Região na

mesma data. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Sérgio Pessoa de Paula Castro, Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica da

Advocacia-Geral do Estado, representando Marco Antônio Rebelo Romanelli,

Advogado-Geral do Estado; Luiz Antônio Athayde Vasconcelos, Subsecretário de

Assuntos Internacionais do Estado; Onofre Junqueira Júnior, arbitralista; 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 Jairo José Isaac, advogado, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Neider Moreira, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares e dos participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Inácio Franco e Célio Moreira (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada, e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. Registra-se a presença do

Deputado Luiz Humberto Carneiro. O Deputado Célio Moreira retira-se da reunião. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2010: ofícios dos Srs.

Marx Fernandes dos Santos e Rômulo Martins de Freitas, Superintendentes

Regionais da CEF, e Nilson Limone, Diretor de Gestão Interna (substituto) da

Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 4.207/2010, no 1º turno, cuja relatoria avocou para si. 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 3.857/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada)

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda

nº 1, da Comissão de Direitos Humanos; 3.559/2009 (relator: Deputado Antônio

Júlio), 3.858/2009 (relator: Deputado Zé Maia), 4.037/2009 (relator: Deputado Antônio

Júlio) e 4.146/2010 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro, em virtude de

redistribuição), todos na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça; 3.791/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio) e 3.963/2009 (relator: Deputado

Inácio Franco, em virtude de redistribuição) com as Emendas nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça; 4.137/2010 e 4.145/2010 (relator: Deputado Inácio Franco) e

4.207/2010 (relator: Deputado Zé Maia). Resgistra-se a presença do Deputado

Agostinho Patrus Filho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Inácio Franco - Célio Moreira.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Tiago Ulisses e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Célio Moreira, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a
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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 discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 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 3.252/2009 na forma do Substitutivo nº 2 apresentado

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita a realização de audiência pública para debater os efeitos

gerados pela suspensão das atividades referentes à extração de calcário na região de

Córrego Fundo. A Presidência recebe, para ser apreciado oportunamente,

requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita seja formulado apelo ao

Presidente da Companhia Vale para se avaliar a possibilidade de construção de nova

siderúrgica no Município de Governador Valadares, região do Vale do Rio Doce, cuja

localização geográfica se faz estratégica no setor de mineração. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/3/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Neider Moreira e Mauri Torres (substituindo o Deputado Lafayette

de Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, a Deputada Gláucia Brandão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.546, 5.551, 5.552 e 5.583 a

5.594/2010. O Presidente, Deputado Délio Malheiros, passa a Presidência ao

Deputado Elmiro Nascimento, para apreciar requerimento de sua autoria. Submetido

a votação, é aprovado o Requerimento nº 5.612/2010. 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 Ivair

Nogueira em que solicita seja realizada reunião com convidados para debater a

legislação eleitoral de 2010 e para obter esclarecimentos sobre a propaganda

eleitoral e sobre a prestação de contas eleitoral. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira - Padre João.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2010

Às 14h37min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis,

Presidente da supracitada Comissão, que declara aberta a reunião e, em virtude do

art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e subscrita por ela. A Presidência informa que a reunião

se destina a debater o tema "Redes Sociais e Políticas Públicas" e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Wilian Vagner Moreira, Coordenador-Geral do

Sindieletro-MG publicado no “Diário do Legislativo,” em 13/3/2010. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Walter Ude, professor
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da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, e a Sra. Lucimar Albuquerque,

professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidente, autora do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Ivair Nogueira.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/3/2010

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Almir Paraca (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da

Liderança do Bloco PT/PMDB/PCdoB) e Carlos Gomes (substituindo o Deputado

Getúlio Neiva, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-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 Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 4.174/2010, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.545, 5.549 e

5.599/2010. 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 da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizada

reunião com convidados para debater a produção de música sacra no Estado, com

ênfase para a música gospel, o canto gregoriano, os corais e a música instrumental,
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que integram cêrimônias de diferentes denominações religiosas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - João Leite - Maria Tereza Lara.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/3/2010

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Doutor Ronaldo, Wander Borges e Carlin Moura (substituindo a Deputada Cecília

Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. 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 a debater, em audiência pública, os

problemas enfrentados pelos servidores estaduais cedidos aos Municípios. A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Elaine Noronha

Nassif, Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, e do

Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do Departamento de Estradas e

Rodagem - DER-MG -, publicados no “Diário do Legislativo”, respectivamente, de

11/3/2010 e 13/3/2010. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Naide Souza Roquette, Superintendente Central de Políticas de

Recursos Humanos, representando Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão; Juliana Barbosa Oliveira, Superintendente de

Gestão de Pessoas e Educação em Saúde, e Breno Henrique Simas, Assessor de

Gabinete, representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de

Saúde; Ângela Eulália dos Santos, Diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores da

Saúde do Estado de Minas Gerais - Sind-Saúde-MG - e representante dos
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trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte - CMS-BH-; e os

Srs. Renato Almeida de Barros, Diretor da Coordenação Intersindical dos Servidores

Estaduais e Diretor do Sind-Saúde-MG; Fernando da Rocha, Diretor do núcleo Sind-

Saúde-Montes Claros; e Paulo Roberto Venâncio de Carvalho, Diretor do Sind-

Saúde-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Carlin Moura, coautor do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.548, 5.576 a 5.578/2010, 5.595, 5.603 e 5.613/2010. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Doutor Ronaldo - Wander Borges.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/3/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Pinduca

Ferreira, por indicação da Liderança do BSD), 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 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 a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia, encaminhando cópia da Denúncia
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nº 25.036, para conhecimento e adoção de medidas legais cabíveis, em que são

narrados fatos com possível envolvimento de policiais civis lotados na Academia de

Polícia Civil de Minas Gerais, e Henrique Aparecido Pimenta, solicitando a

intervenção desta Comissão junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

quanto a possíveis irregularidades que resultaram no seu desligamento dessa

Corporação. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.178/2010 com

a Emenda nº 1, o qual recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.554, 5.555 e

5.597/2010. 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 da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite e Lafayette de Andrada (5) em que solicitam seja encaminhado

ao Ministro da Justiça pedido de providências para aumentar o efetivo da Delegacia

da Polícia Rodoviária Federal no Município de Patos de Minas; seja encaminhado ao

Presidente da República pedido de providências para que envide esforços na

realização da conferência nacional sobre as drogas; seja encaminhado ao Secretário

de Defesa Social pedido de providências para reduzir a superlotação no Presídio

Sebastião Satiro, em Patos de Minas, bem como para adotar medidas para a

humanização desse presídio e para o aumento da oferta de trabalho e de ensino

profissionalizante para os presos; seja encaminhado ao Governador do Estado

pedido de providências para a construção de um centro de tratamento para

dependentes químicos na região de Patos de Minas; seja realizada audiência pública

para debater o consumo de drogas na região do Bairro São Cristovão, em Belo

Horizonte, conhecida como "Cracolândia"; do Deputado Elmiro Nascimento em que

solicita seja encaminhado ao Superintendente Regional da Polícia Federal em Minas

Gerais pedido de providências para a instalação de uma Delegacia da Polícia Federal

no Município de Patos de Minas; e do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

construção de um presídio no Município de Bonfinópolis de Minas. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

João Leite, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/3/2010

Às 14h10min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, supostas violações de direitos humanos promovidas pelo Poder

Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Delegado da Polícia Civil locais contra os

advogados Sílvio Tavares dos Santos e Maria Augusta Vilela Tavares dos Santos,

bem como contra toda a sua família, em São Gonçalo do Sapucaí. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ursulla Almeida Rey

Costa, Assistente Social Judicial, representando a Sra. Fernanda Otoni de Barros,

Coordenadora-Geral do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário

Portador de Sofrimento Mental - PAI-PJ -; Maria Augusta Vilela Tavares dos Santos,

vítima; e os Srs. Sílvio Tavares dos Santos, vítima; Elder Gonçalo Monteiro Dângelo,

Subcorregedor de Polícia Civil da 3ª Subcorregedoria, representando o Sr. Geraldo

de Morais Júnior, Corregedor-Geral da Polícia Civil do Estado; William dos Santos,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG; Rodrigo Otávio Soares

Pacheco, Presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB-

MG; Roberto Auad, Presidente do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais - Sinad -

; Vinícius Marcos Nonato da Silva, Diretor do Sinad; e Virgílio de Mattos, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/3/2010

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Sebastião Costa, Délio Malheiros e Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre João,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

da seguinte correspondência: ofício do Colegiado Diretor do Sindicato dos Servidores

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em que encaminha manifestação

contrária à aprovação do Projeto de Lei nº 4.147/2010, do Presidente do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4.282, 4.286, 4.292, 4.299, 4.301, 4.306, 4.312, 4.323, 4.331, 4.335, 4.337, 4.343 e

4.364/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.279, 4.281, 4.295, 4.307, 4.308, 4.326,

4.336, 4.339, 4.345, 4.348, 4.351, 4.355, 4.360 e 4.365/2010 (Deputado Delvito

Alves); 4.302, 4.315, 4.322, 4.332, 4.340, 4.344 e 4.366/2010 (Deputado Gilberto

Abramo); 4.284, 4.285, 4.296, 4.316, 4.320, 4.333, 4.342, 4.354 e 4.359/2010

(Deputado Padre João); 4.289, 4.294, 4.303, 4.310, 4.314, 4.321, 4.325, 4.329, 4.346,

4.356 e 4.363/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.278, 4.287, 4.309, 4.313, 4.318, 4.324,

4.334, 4.347, 4.353, 4.361 e 4.362/2010 (Deputado Célio Moreira); e 4.280, 4.283,

4.293, 4.300, 4.311, 4.317, 4.319, 4.327, 4.328, 4.341, 4.350, 4.352, 4.357 e

4.358/2010 (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. No momento da discussão do Projeto de Lei nº
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4.159/2010, é aprovado requerimento do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja

adiada a discussão do referido projeto. Nesse momento, o Deputado Ademir Lucas

retira-se do recinto, e a Presidência registra a presença do Deputado Lafayette de

Andrada (substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do

BSD). 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 3.407/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa);

3.658/2009 com as Emendas nºs 1 a 3, e 4.206/2010 na forma do Substitutivo nº 1,

para o qual o Deputado Sebastião Costa registrou voto em branco (relator: Deputado

Chico Uejo); 4.068/2009 na forma do Substitutivo nº 1(relator: Padre João);

4.124/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em

virtude de redistribuição); 4.134/2009 e 4.257/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social, à

Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar o Projeto de Lei nº 3.779/2009, à

Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº 4.111/2009, à Fundação

Estadual do Meio Ambiente o Projeto de Lei nº 4.148/2010, ao Departamento de

Trânsito de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 4.186/2010 (relator: Deputado Sebastião

Costa, os dois últimos em virtude de redistribuição); à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico o Projeto de Lei nº 4.121/2009 (relator: Deputado

Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição); ao Presidente do Tribunal de

Contas do Estado o Projeto de Lei nº 4.147/2010, à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, à Secretaria de Estado de Fazenda e à Defensoria Pública

do Estado o Projeto de Lei nº 4.192/2010 e à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão os Projetos nºs 4.283 e 4.293/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).

Registra-se a presença do Deputado Ademir Lucas (substituindo o Deputado Célio

Moreira, por indicação da Liderança do BSD). São convertidos em diligência à

Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº 4.187/2010 (relator: Deputado

Ademir Lucas, em virtude de redistribuição) e ao Instituto Mineiro de Gestão das

Águas o Projeto de Lei nº 4.249/2010 (relator: Deputado Padre João). São retirados

da pauta os seguintes projetos de lei, atendendo-se a requerimentos dos Deputados

mencionados entre parênteses, aprovados pela Comissão: Projetos de Lei nºs
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3.839/2009 (Deputado Padre João); 3.871/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.993,

4.033, 4.034, 4.125/2009 e 4.188/2010 (Deputado Delvito Alves) e 4.061/2009

(Deputado Weliton Prado). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.887/2009, no 1º

turno, deixa de ser apreciado, em virtude de prorrogação de prazo regimental

solicitada pelo relator, Deputado Padre João. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.994/2009, 4.164, 4.166 e 4.292/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa);

4.052/2009 e 4.165/2010 (relator: Deputado Padre João, o segundo em virtude de

redistribuição); 4.149 e 4.288/2010 (relator: Deputado Ademir Lucas, o segundo em

virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.234/2010, no 1º turno,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,

Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 1.707/2007, 3.361, 3.664,

3.685/2009, este com a Emenda nº 1, 3.692, 3.852, 3.853/2009, 4.200, 4.203, 4.214,

4.233, este com a Emenda nº 1, 4.294, 4.281/2010, 4.199, 4.212, 4.239, 4.263, 4.271

e 4.272/2010, 3.720/2009, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião

Costa, os 13 primeiros, em virtude de redistribuição); 1.872/2007 com a Emenda nº 1,

3.764/2009, 4.224, 4.245, 4.250/2010, este com a Emenda nº 1, 4.265, 4.267, 4274 e

4.295/2010 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição);

2.361/2008, 3.951/2009, este com a Emenda nº 1, 4.216, 4.241, 4.242/2010,

3.903/2009, 4.217, 4.227, 4.248, 4.258/2010, 4.280/2010, este com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, os cinco primeiros em virtude de

redistribuição); 3.232, 3.688/2009, 4.201, 4.243, 4.252, 4.260, 4.268/2010, este com a

Emenda nº 1, 4.270, 4.273/2010, este com a Emenda nº 1, 4.296, 4.210, 4.211,

4.215, 4.228, 4.240/2010 (relator: Deputado Padre João, os cinco últimos em virtude

de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um
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por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.038, 4.172, 4.232, 4.235, 4.244, 4.246,

4.261, 4.262, 4.264, 4.266, 4.269, 4.276, 4.277, 4.259, 4.275, 4.279 e 4.282/2010 e à

Secretaria de Estado de Governo os Projetos de Lei nºs 4.171 e 4.123/2010.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de se debaterem as

Ouvidorias. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira - Delvito Alves - Padre João -

Sebastião Costa - Antônio Júlio - Délio Malheiros.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/3/2010

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Manhuaçu o Deputado João

Leite, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se

destina a discutir, em audiência pública, a questão da segurança pública no Município

e na região. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Rosângela Barbosa Toledo, Diretora Regional da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social em Governador Valadares, representando a Sra. Ana Lúcia

Gazzola, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, e a Vereadora Maria

Imaculada Dutra; o Vereador Toninho Gama, Presidente da Câmara Municipal de

Manhuaçu; e os Srs. Fábio Santana Lopes, Diretor da Secretaria das Promotorias de

Justiça da Comarca de Manhuaçu, representando Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça; Cristiano Jomar Costa Campidelli, Delegado de Polícia

Federal, representando Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional do

Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais; João Pessoa, Superintendente

Regional de Educação, representando Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de

Estado de Educação; Ten. Cel. PM Ney de Castro de Brito, Comandante do 11º BPM,
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representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG;

Lourival Silva Pereira, Delegado Assistente do 12º Departamento de Polícia Civil de

Ipatinga, representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do

Estado; José Carlos Bolsoni, Delegado Regional de Segurança Pública de Manhuaçu;

Cláudio Fynei Gonçalves de Oliveira, Presidente do Consep em Manhuaçu, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de um dos autores

que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Carlin Moura - Ademir Lucas.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

23/3/2010

Às 14h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo Guedes (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), Braulio Braz e Dalmo Ribeiro Silva

(substituindo os Deputados Delvito Alves e Fahim Sawan, respectivamente, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o

Plano Nacional de Direitos Humanos. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ângela Maria da Silva Gomes, Movimento

Negro Unificado- MNU-MG; Anyky Lima, Coordenadora do Centro de Luta pela Livre

Orientação Sexual de Minas Gerais - Cellos-MG; Criméia Alice Schmidt de Almeida,

membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos; Makota

Kizandembu Kiamaza, da Coordenação Executiva e Comunicação Monabantu-MG-
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Movimento Nacional Nação Bantu; Heloisa Greco, do Instituto Helena Greco de

Direitos Humanos e Cidadania; e Giêdra Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública

Federal; e os Srs. Élcio Pacheco, membro da Rede Nacional de Advogados

Populares - Renap - e Assessor Jurídico da Comissão Pastoral da Terra em Minas

Gerais - CPT -; José Francisco Neres, membro do Diretório Estadual do Partido

Comunista Brasileiro - PCB -; Carlos Magno, Militante do Cellos-MG e Secretário de

Comunicação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e

Transexuais - ABGLT -; Lúcio Mendonça da Fonseca, Coordenador do Fórum Mineiro

de Direitos Humanos; e Leonardo Pericles Vieira Roque, Diretor de Universidades

Públicas da União Nacional de Estudantes - UNE -, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate,

passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval

Ângelo (9), em que solicita seja encaminhado pedido de providências ao Ministério

Público da Comarca de Ipatinga para acompanhar o inquérito da Polícia Civil que

apura o homicídio do Sr. Eules dos Santos Ricardo, ocorrido em 11/12/2007 nesse

Município; seja encaminhado pedido de providências ao Chefe da Polícia Civil para

agilizar o inquérito que apura o homicídio do Sr. Eules dos Santos Ricardo, ocorrido

em 11/12/2007 no Município de Ipatinga; seja realizada reunião de audiência pública

para discutir o tema "A jurisdição agrária no Estado de Minas Gerais e os direitos

humanos: o pioneirismo do Estado; a estrutura e o funcionamento atuais; a visão do

Conselho Nacional de Justiça nos conflitos agrários"; seja realizada reunião de

audiência pública no Município de São Gonçalo do Sapucaí para ouvir cidadãos sobre

reclamações contra o Juiz José Dimas Rocha Martins Guerra, a Promotora Gláucia

Pacheco, o Cap. PM Gilberto e o Delegado local; sejam encaminhados ao Conselho

Nacional de Justiça, à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, à Corregedoria da

PMMG e à Corregedoria da Polícia Civil cópia das notas taquigráficas da 9ª Reunião
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Extraordinária e pedido de providências para apurar denúncias de abuso de

autoridade e de violação aos direitos humanos, envolvendo componentes do Poder

Judiciário, do Ministério Público, da Delegacia de Polícia e da Polícia Militar locais,

contra os advogados Silvio Tavares dos Santos e Maria Augusta Tavares, seus

familiares e outros cidadãos, em São Gonçalo do Sapucaí; seja encaminhado pedido

de providências à Corregedoria da PMMG para apurar denúncias de abuso de

autoridade e de violações aos direitos humanos, supostamente praticadas pelos

policiais militares Cap. Gilberto, Sd. Carlos e Sol. Marcelo, contra Grete de Oliveira e

sua filha de 10 anos, em São Gonçalo do Sapucaí; sejam encaminhados ao Conselho

Federal da OAB, à Seccional MG da OAB, ao Sindicato dos Advogados de Minas

Gerais e à Coordenação do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário -

PAI-PJ - cópia das notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária; seja

encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado pedido de providências para

apurar denúncias de utilização, pelo Juiz de São Gonçalo do Sapucaí, de um guarda-

costas particular armado, conhecido como Marcos Marreta, que estaria ameaçando

pessoas da cidade; e seja encaminhado pedido de providências ao Juiz da Vara de

Execuções Criminais de Belo Horizonte para conceder a Ricardo Lourenço da Silva,

detido no Presídio Inspetor José Martins Drumond, em Ribeirão das Neves, os

benefícios de execução de pena a que tiver direito. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Agostinho Patrus Filho, Inácio Franco e Célio Moreira (substituindo o Deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
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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 da seguinte correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Euvaldo M.

Bittencourt Junior, Coordenador-Geral de Convênios da Secretaria Especial dos

Direitos Humanos da Presidência da República (2), ( 18/3/2010); Pely Cipriano,

Subsecretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; Daniel Silva

Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE-;

Euvaldo M. Bittencourt Junior, Coordenador-Geral de Convênios da Secretaria

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (19/3/2010); Rômulo

Martins de Freitas, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal (26), e

Fernando de Almeida Martins, Procurador da República (20/3/2010). 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 Agostinho Patrus Filho em que solicita seja encaminhado à Diretora-

Presidente da Anac pedido de providências para que os voos de aeronaves com mais

de 50 assentos continuem operando no Aeroporto Tancredo Neves e não retornem

ao Aeroporto da Pampulha. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias de hoje, às 16 horas e

às 20h30min, com edital já publicado, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Antônio Júlio

- Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.707/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mãe da Divina Providência de

Pratápolis - AMDP -, com sede no Município de Pratápolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007 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 1.707/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mãe da Divina Providência de Pratápolis – AMDP –, com sede no

Município de Pratápolis.

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. 28 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros ou instituidores, bem como as dos

sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 32, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.707/2007.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre
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João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.872/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação de Rodovia João Moreira de Oliveira ao trecho que liga o Município

de Pedro Teixeira ao entroncamento com a BR-267.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 30/11/2007, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado

com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 18/12/2007, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações relativas ao trecho, e ao autor, para que enviasse

documento comprobatório de falecimento do homenageado.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.872/2007 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

João Moreira de Oliveira ao trecho que liga o Município de Pedro Teixeira ao

entroncamento com a BR-267.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão indicadas no art. 22 e as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com relação ao Estado, o §

1° do art. 25 faculta-lhe tratar das matérias que n ão se enquadram no campo privativo

da União nem do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União nem do Município, podendo ser objeto de

disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
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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 11/12/2007, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o trecho não possui

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 da pavimentação da malha rodoviária de acesso. Em decorrência

disso, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que acrescenta

parágrafo único ao art. 1o do projeto, com o objetivo de elucidar o fato.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.872/2007 com a Em enda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1o o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

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, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.232/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Municípios pelo Desenvolvimento

Integrado - AMDI -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

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 3.232/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Municípios pelo Desenvolvimento Integrado - AMDI -, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 12 dispõe

que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas. Com relação ao destino

de seu patrimônio remanescente, em caso de dissolução, aplica-se o art. 61 do

Código Civil, que determina seu encaminhamento a instituição municipal, estadual ou

federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.232/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião
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Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.361/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de

Qualidade - Ampaq -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009 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 3.361/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade - Ampaq -, 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. 50, § 1º (ver

alteração estatutária de 11/12/2009) que as atividades dos seus Diretores,

Conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 72 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.361/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.664/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura - Ibrac -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.664/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Brasileiro de Arte e Cultura - Ibrac -, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração datada de

29/9/2009), o parágrafo único do art. 15 determina que seus dirigentes não serão

remunerados; e no art. 36 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.664/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar denominação à rodovia que liga os Municípios de Alvorada de Minas e

Serro.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/9/2009 e, a seguir,

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 29/9/2009, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

fim de se obterem informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da

resposta, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.685/2009 tem por escopo seja dada a denominação de José

Maria de Oliveira à rodovia que liga os Municípios de Alvorada de Minas e Serro.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está
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consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior, q ue lhe faculta tratar das matérias

que não se enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro. Com efeito, foi

editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a

exigência de que o homenageado seja falecido e que se tenha destacado por

serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas e do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro desta Casa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta ao pedido

de diligência, manifestou-se, por meio de nota técnica datada de 15/10/2009,

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido

trecho não possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação do projeto, apresentamos a Emenda nº 1, ao

final deste parecer, a fim de dar nova redação ao art. 1º, identificando melhor a

rodovia a ser denominada.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.685/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominada Rodovia José Maria de Oliveira a Rodovia AMG-0810,

que liga o Município de Alvorada de Minas ao entroncamento com a Rodovia MG-

010, no Município de Serro.”.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.688/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Céus Abertos, com sede

no Município de Sete Lagoas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.688/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Céus Abertos, com sede no Município de Sete Lagoas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que no estatuto da instituição, o art. 30 determina que as atividades de

Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas; e o art. 34 (ver

alteração datada de 17/12/2009) dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.688/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.692 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação à Rodovia LMG-824, que liga o Município de Doresópolis à Rodovia

MG-050.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 4/9/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 29/9/2009, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário. De posse da resposta,

passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.692/2009 tem por finalidade dar a denominação de Izoldino

Roberto da Silva à Rodovia LMG-824, que liga o Município de Doresópolis à Rodovia

MG-050.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão indicadas no art. 22 da

Constituição da República. As que competem ao Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25

da Lei Maior, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo

privativo da União nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n°
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13.408, de 1999, que fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e

estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir

que o homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia nem aos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a

apresentação do projeto por membro deste Parlamento.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à

diligência solicitada, se manifestou, por meio da nota técnica datada de 15/10/2009,

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido

trecho não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação do projeto de lei em

análise nesta Casa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 3.692/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.764 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à Rodovia AMG-1640, que liga o Município de Itumirim ao

entroncamento com a Rodovia BR-265.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 6/10/2009, 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 3.764/2009 tem por finalidade dar a denominação de José

Virgílio de Resende à Rodovia AMG-1640, que liga o Município de Itumirim ao

entroncamento com a Rodovia BR-265.

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

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 Diretor-Geral do DER-MG, por meio da nota técnica de

13/10/2009, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,

uma vez que o referido trecho não possui denominação oficial.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.764/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.852/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Rotary Club de Uberlândia Cidade Industrial, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.852/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Rotary Club de Uberlândia Cidade Industrial, 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 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. 37 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no parágrafo

único do art. 63 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado à Fundação de Rotarianos de Uberlândia e à Fundação Rotária.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.852/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.853/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Casa da Amizade de Famílias do Rotary Clube de

Uberlândia Cidade Industrial, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.853/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa da Amizade de Famílias do Rotary Clube de Uberlândia Cidade Industrial, com

sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 31 que os cargos

de sua diretoria não serão remunerados, a qualquer título; e no art. 33 estabelece

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.853/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.903/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica Hebron - Associação de Apoio ao

Dependente Químico, com sede no Município de Três Corações.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 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 3.903/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Hebron - Associação de Apoio ao Dependente Químico,

com sede no Município de Três Corações.

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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27 determina que

seus dirigentes não são remunerados; e o art. 34 dispõe que, em caso de dissolução,

seu patrimônio será destinado a entidade congênere, inscrita no Conselho Nacional
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de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.903/2009.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.951/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Musical Padre Mário Uzan, com sede no Município de

Itinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 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 3.951/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Musical Padre Mário Uzan, com sede no Município de Itinga.

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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 determina que

as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas;

e o art. 32 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
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será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto, com a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.951/2009 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 Musical Padre Mário

Uzan de Itinga - AMPMUI -, com sede no Município de Itinga.”.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.199/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Academia Águia Dourada, com sede no Município de Formiga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.199/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia Águia Dourada, com sede no Município de Formiga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 33 que as

atividades dos seus Diretores e dos Conselheiros não serão remuneradas; e no

parágrafo único do art. 35 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere ou associação assistencial de

caráter filantrópico, com personalidade jurídica.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.199/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.200/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Ministério Galera de Cristo - MGC -, com sede

no Município de Juiz de Fora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.200/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Ministério Galera de Cristo – MGC –, com sede no Município de Juiz de Fora.
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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 art. 2o que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas; e nos arts. 41 e 43, parágrafo único, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.200/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.201/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente de Minas Gerais - Avebe -,

com sede no Município de Vespasiano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/2/2010, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.201/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente de Minas Gerais - Avebe -, com sede no Município de

Vespasiano.

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. 7º do estatuto constitutivo da instituição determina que seus

Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não

auferirão remuneração, benefícios nem contribuições por nenhuma forma ou título; e

o art. 28 dispõe que, no caso de dissolução, os bens remanescentes serão

transferidos a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.201/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.203/2010

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 Homossexual de Ajuda Mútua -

Shama -, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos. Vem agora a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
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constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.203/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Homossexual de Ajuda Mútua - Shama -, 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 no estatuto da instituição, o § 3º do art. 17 determina que os cargos da

diretoria e do conselho fiscal não serão remunerados; e o art. 30 estabelece que, no

caso de dissolução, seu patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, com personalidade jurídica, que tenha aplicação integral da renda no

desenvolvimento de seus objetivos no território nacional e que tenha registro na

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis e no Conselho Nacional de

Assistência Social, além de sede no Município de Uberlândia.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.203/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.210/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de
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Rubim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.210/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Rubim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem; e no art. 31, parágrafo único, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, sediada

no Município de Rubim e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.210/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.211/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora das Candeias, com sede no

Município de Candeias.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.211/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Nossa Senhora das Candeias, com sede no Município de

Candeias.

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 parágrafo único do

art. 15 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere; e no art. 19 que as atividades dos seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.211/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.214/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Movimento sem Casa de Betim -

Amoscabe -, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.214/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Movimento sem Casa de Betim - Amoscabe -, com sede no Município

de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 21, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 41, que, em caso de dissolução, seu patrimônio 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 4.214/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre
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João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.215/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Urubuzão Clube de Amigos - UCA -, com sede no

Município de Vespasiano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.215/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Urubuzão Clube de Amigos - UCA -, com sede no Município de Vespasiano.

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. 28 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados são inteiramente gratuitas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e o art. 32, que, em caso de dissolução, seus bens 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
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Projeto de Lei nº 4.215/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.216/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Rodeiro, com sede no

Município de Rodeiro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.216/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo São Vicente de Paulo de Rodeiro, com sede no Município de Rodeiro.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina em seu art. 35, no inciso

II, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no inciso III, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo, com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, com
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sede e atividades preponderantes no Estado, de preferência no Município, ou a

entidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.216/2010 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.217/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Grupo de Amigos Santo Antônio - Gasa -, com sede no Município

de Mariana.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.217/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo de Amigos Santo Antônio - Gasa -, com sede no Município de Mariana.

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 de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 32
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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

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 4.217/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.227/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Desportos Santa Terezinha - Acodest -

, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e da Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.227/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Desportos Santa Terezinha - Acodest -, 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
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funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 10 que as

atividades dos membros da comissão diretora não serão remuneradas; e no art. 20

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere com sede e foro no Município de Belo Horizonte.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 4.227/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.239/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Oriente e Genipapinho, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.239/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Oriente e Genipapinho,

com sede no Município de Porterinha.

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
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um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 41 do estatuto constitutivo da instituição dispõe que, em caso de

dissolução, seu patrimônio será destinado a entidade congênere, em plena atividade

social, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social; e o art. 42 determina que as atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos

associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,

gratificação, benefícios ou vantagens.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.239/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.240/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Norte de Minas -

Asnorte -, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.240/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Norte de Minas - Asnorte -, com

sede no Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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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. 31 que as

atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 35 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 4.240/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.242/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lajes II, com sede

no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.242/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lajes II, com sede no Município de

Porteirinha.
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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 art. 27, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas; e, no art. 44, que,

em caso de dissolução, seu patrimônio será destinado a associação com as mesmas

finalidades dela, sediada no Município de Porteirinha e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.242/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.243/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região do Paraguai, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.243/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região do Paraguai, com sede no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 41 do estatuto constitutivo da instituição dispõe que, em caso de

dissolução, seu patrimônio será destinado a entidade congênere, em plena atividade

social, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social; e o art. 42 determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros e

associados não são remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, gratificação, benefício ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.243/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.250/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Grupo da Melhor Idade Asas da Liberdade,

com sede no Município de Florestal.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.250/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Grupo da Melhor Idade Asas da Liberdade, com sede no Município de

Florestal.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 determina que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e o art. 38

dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere, com personalidade jurídica, com sede e atividades

preponderantes no Estado de Minas Gerais, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1°, para a dequar 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 4.250/2010 com a Emenda 1°, a seg uir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gr upo da Melhor Idade Asas da

Liberdade, com sede no Município de Florestal.”.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.252/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de

Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.252/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Morro Vermelho, com sede no

Município de Caeté.

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. 40 do estatuto constitutivo da instituição dispõe que, em caso de

dissolução, seu patrimônio será doado a instituição congênere, legalmente

constituída, para ser aplicado com as mesmas finalidades da associação dissolvida; e

o art. 41 veda a remuneração dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.252/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião
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Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.258/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Amizade Pro-Funda,

com sede no Município de Peçanha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.258/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Amizade Pro-Funda, com sede no Município de Peçanha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 determina que as

atividades de 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, em caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.258/2010.
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Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.265/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região do Riachão II, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.265/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região do Riachão II, com sede no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 28 dispõe que as

atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores e associados serão inteiramente

gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem; e o art. 45 determina que, em caso de dissolução, seu

patrimônio remanescente será doado a instituição congênere ou filantrópica do

Município de Porteirinha, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional
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de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.265/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.268/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Bom Jesus, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.268/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Bom Jesus, com sede no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 51 dispõe que, em caso

de dissolução, seu patrimônio será destinado a entidade assistencial congênere, em
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plena atividade, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social; e o art. 52 determina que as atividades dos Diretores,

Conselheiros e associados não são remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, a fim de dar nova redação ao art. 1º do projeto,

adequando a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.268/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos

Produtores Rurais da Região de Bom Jesus de Cima, com sede no Município de

Porteirinha.”.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.271/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de

Várzea Comprida, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.271/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Várzea Comprida, com sede no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28, § 1º, que as

atividades de suas Diretoras, Conselheiras, associadas ou instituidoras não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e no art. 45 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere ou filantrópica do Município de

Porteirinha, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.271/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.272/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Porteirinha,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.272/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares de Porteirinha, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 15 dispõe que, em caso

de dissolução, seu patrimônio será destinado a entidade congênere, de fins não

econômicos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, qualificada como

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos da Lei

Federal nº 9.790, de 1999, que tenha objetivo social igual ou semelhante; e o art. 37

determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros não sejam remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.272/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.273/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Feminina de Paciência - Mulheres Unidas

para o Desenvolvimento, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às
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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 4.273/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Feminina de Paciência - Mulheres Unidas para o Desenvolvimento, com

sede no Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 41 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a instituição

congênere ou filantrópica do Município de Porteirinha, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social; e o art. 44 determina que as atividades dos Diretores,

Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas, sendo vedado o recebimento

de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1 ao final deste parecer, a qual dá nova redação ao art. 1º do projeto, com

a finalidade de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.273/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina de Paciência,
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com sede no Município de Porteirinha.”.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.274/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Norte da Vila Serranópolis,

com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.274/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Norte da Vila Serranópolis, com sede no Município de

Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 41 dispõe que, em caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

em atividade, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social; e o art. 42 determina que as atividades dos Diretores,

Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
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recebimento de qualquer lucro, gratificação, benefício ou vantagem.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.274/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.280/2010

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 Desenvolvimento Comunitário da

Cachoeirinha, com sede no Município de Lavras.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.280/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário da Cachoeirinha, com sede no

Município de Lavras.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 4º dispõe que o

exercício de quaisquer funções dos órgãos de sua direção não será remunerado; e o
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§ 1º do art. 23 determina que em caso de extinção, seu patrimônio será doado a

entidades assistenciais, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto, com a finalidade de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.280/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

Comunitário da Comunidade da Cachoeirinha, com sede no Município de Lavras.”.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.296/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade denominada Velo Clube do Triângulo - VCT -,

com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.296/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade denominada Velo Clube do Triângulo - VCT -, com sede no Município de
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Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 17, que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 57,

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere de fins idênticos e, na falta de entidade dotada de tais

características, ao Estado.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.296/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 124/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 124/2007, antigo Projeto

de Lei nº 3.602/2006, dispõe sobre o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/3/2007, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável. Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,

examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

De acordo com a proposição em epígrafe, o Parque Estadual da Serra do Rola-

Moça, localizado nos Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima,
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com área de 3.688,63ha, passa a ter os limites e as confrontações descritos no anexo

que a integra.

A proposição, conforme se depreende da justificação que segue anexa, “busca

conferir ‘status’ de lei às medidas preconizadas no Decreto nº 36.071, de 27/8/94, que

criou o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e definiu no seu anexo os limites e

confrontações dessa unidade de conservação. Tal medida se justifica em face do

disposto na Constituição Federal e na recente lei do Sistema Nacional de Unidades

de Conservação - SNUC -, em que o ordenamento jurídico mostra preferência pela

criação de áreas ambientalmente protegidas por meio de lei específica. Não obstante

a Lei Federal nº 6.902, de 1981, que disciplina a criação de estações ecológicas e

áreas de proteção ambiental, permitir que as unidades de conservação possam ser

criadas por meio de decreto, a sua modificação ou extinção só poderão ser realizadas

por meio de lei, por expressa exigência da Constituição Federal”.

Embora não seja necessária lei para a criação do Parque, de fato a medida é

salutar, já que prestigia a participação desta Casa Legislativa em tomada de

providência tão relevante, além de trazer a essa unidade de conservação proteção

maior quanto a futuras alterações.

Ademais, a proposta ainda promove desafetação de área. Conforme justifica o seu

autor, “subsistem no interior do Parque atividades econômicas e ocupações urbanas,

representadas por mineração amparada pelo Decreto de Lavra n° 80.115, de 10/8/77,

originado do Processo DNPM n° 821.735/1971, e pelo loteamento Solar do Barreiro,

existente desde o ano de 1966, conforme notícias veiculadas na imprensa estadual e

em registros cartoriais. Ambas as atividades localizam-se em uma área quase

limítrofe do Parque, em uma porção de terreno que configura um curioso apêndice

geográfico ao traçado da unidade de conservação, que ao lado da mineradora e do

loteamento excluiu do interior da área protegida uma faixa de terras ocupada por

atividade minerária similar à citada anteriormente. O traçado dos limites que

propomos no anexo desta proposição corrige esta situação peculiar e tem como

mérito ambiental a facilitação da efetiva implementação e regularização fundiária dos

terrenos do Parque. De fato, a proposição promove a exclusão de uma zona ocupada

por atividades econômicas anteriores à criação do Parque, igualando-a ao tratamento
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dado às demais áreas ocupadas anteriormente a 1994. Com isso, abre-se uma ampla

perspectiva de se completar a implantação do Parque e de se fazer justiça aos

atingidos pela unidade de conservação, além de se possibilitar a resolução de um

conflito que vem se arrastando a anos, sem horizonte de solução, o que deixa os

residentes e os titulares da mineradora em uma angustiante situação de incerteza.

Por fim, observamos que a área que se propõe excluir do interior do Parque já está

fortemente antropizada pela ocupação urbana e pelas atividades minerárias, não

representando portanto perda ambiental significativa que possa comprometer a

integralidade da área protegida, exceto pela redução de sua superfície em cerca de

6,5% do total.”

Trata-se, nesse caso, de desafetação de área, medida que só pode ser feita por lei,

nos termos do § 7º do art. 22 da Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000. Tal providência,

do ponto de vista jurídico, encontra amparo na ordem jurídica vigente. Questões de

mérito serão avaliadas, por certo, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Com relação ao Projeto de Lei nº 1.304/2007, proposto pelo Deputado Délio

Malheiros, que segue anexo à proposição em estudo, cabe-nos pronunciar sobre a

matéria, conforme a Decisão Normativa da Presidência nº 12. Tal proposta determina

a incorporação da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça,

transformando tal área também em unidade de conservação de proteção integral. A

Serra da Calçada, por extensão, ganharia esse “status”. Porém, nos termos do art.

22, § 2º, da Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000, medidas dessa natureza - a criação

de unidades de conservação, não importa se de modo direto ou indireto - devem ser

precedidas da apresentação de estudos técnicos e de consulta pública, que permitam

identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.

Nada disso consta nos autos do processo legislativo, razão pela qual se deve rejeitar

tal iniciativa.

Além do mais, é bom lembrar que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº

3.407/2009, que dispõe sobre a utilização e a proteção ambiental das Serras da

Moeda e da Calçada. Tal proposta, que já recebeu parecer favorável da Comissão de

Constituição e Justiça, determina, em síntese, que constituem tais serras patrimônio
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ambiental do Estado, e sua utilização, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais,

será feita em condições que assegurem a conservação e a proteção dos sítios de

valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e

cultural.

Por outro lado, há uma série de comandos da proposta em exame que já constam

no decreto que se pretende converter em lei. Tais comandos possuem natureza

eminentemente administrativa, como a estruturação de conselho para o Parque,

providência que deve partir da iniciativa do Poder Executivo. Em razão disso,

entende-se ser prudente e mais adequado que a proposta normativa verse tão

somente sobre os limites do Parque. Daí o motivo por que apresentamos, ao final

deste parecer, proposta de substitutivo que, embora vazada em termos mais enxutos,

promove a redefinição dos limites do Parque e confere à área de sua abrangência a

proteção legislativa tão almejada pelo autor da proposta.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 124/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, localizado nos Municípios de

Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima, com área de 3.688,63ha (três mil

seiscentos e oitenta e oito vírgula sessenta e três hectares), criado pelo Decreto nº

36.071, de 27 de setembro de 1994, passa a ter os limites e as confrontações

descritos no anexo integrante desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

ANEXO

Memorial Descritivo

Parque Estadual da Serra do Rola-Moça

Sob o antigo viaduto da Mutuca, na BR-040, no sentido Belo Horizonte-Rio de

Janeiro, próximo à captação da Copasa-MG, na margem direita do Córrego da
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Mutuca, inicia-se o polígono com o vértice V- 1, de coordenadas N:7.787.040 e

E:607.940; deste segue subindo pelo divisor de águas, por uma distância aproximada

de 580m no sentido nordeste, até o vértice V-2, de coordenadas N:7.787.490 e

E:607.825, situado na crista da Serra do Cachimbo; deste segue pelo divisor da Serra

do Cachimbo, por uma distância aproximada de 655m no sentido sudoeste até o

vértice V-3, de coordenadas N:7.787.235 e E:607.255, situado na crista da Serra do

Cachimbo; deste segue uma distância aproximada de 392m no sentido nordeste, até

o vértice V-4, de coordenadas N:7.787.560 e E:607.025, situada à margem da cerca

de divisa da Copasa-MG; deste segue pela cerca da Copasa-MG, por uma distância

aproximada de 1.298m no sentido nordeste, até o vértice V-5, de coordenadas

N:7.787.915 e E:605.795, situado à margem da faixa de domínio da via férrea da

RFFSA; deste segue margeando a faixa de domínio da via férrea, à esquerda do

sentido Belo Horizonte-Ibirité, por uma distância aproximada de 1.692m no sentido

sudeste, até o vértice V-6, de coordenadas N:7.787.110 e E:604.330, situado junto à

cerca da Copasa-MG, à margem esquerda da estrada asfaltada de acesso à Sical –

Blocos Estruturais Sílico-Calcárias S.A. –; deste segue pela cerca da Copasa-MG, por

uma distância aproximada de 643m no sentido sudeste, até o vértice V-7, de

coordenadas N:7.786.490 e E:604.465, situado junto à cerca da Copasa-MG; deste

segue margeando a cerca de divisa entre a Copasa-MG e a Sical, passando pelos

vértices V-8, de coordenadas N:7.785.960 e E:603.905, V-9, de coordenadas

N:7.785.570 e E:603.950 com distâncias aproximadas respectivamente de 785m no

sentido sudoeste, 398m no sentido sudeste, 2.164m sudoeste até o vértice V-10, de

coordenadas N:7.784.370 e E:602.300, daí, no sentido sudoeste por

aproximadamente 410m até o vértice V-11, de coordenadas N:7.784.000 e

E:602.060, situado à margem direita do Córrego da Serrinha; deste segue pela cerca

da Copasa-MG, por uma distância aproximada de 1.240m no sentido sudoeste, até o

vértice V-12, de coordenadas N:7.783.190 e E:601.470, situado à margem direita do

Córrego Bálsamo; deste segue pala cerca da Copasa-MG, passando pelo vértice V-

13, de coordenadas N:7.782.915 e E:600.435, com distâncias aproximadas

respectivamente de 1.100m e 386m, ambas no sentido sudoeste, até vértice V-14, de

coordenadas N:7.782.515 e E:600.400, situado à margem esquerda do Córrego do
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Fubá ou Rola-Moça; deste segue a jusante do Córrego do Fubá ou Rola-Moça por

sua margem esquerda, por uma distância aproximada de 370m, até o vértice V-15, de

coordenadas N:7.782.765 e E:600.130, situado à margem direita da estrada Tabuões-

Ibirité; deste segue a cerca da Copasa-MG, passando pelo vértice V-16, de

coordenadas N:7.781.700 e E:598.290, com distâncias aproximadas respectivamente

de 2.254m e 572m, ambas no sentido sudoeste, até o vértice V-17, de coordenadas

N:7.781.290 e E:597.930, situado à margem da cerca da Copasa-MG; deste segue

confrontando com terras das minerações Santa Paulinia e Cosim - Companhia

Siderúrgica Mogi das Cruzes -, por uma distância aproximada de 1.500m, até o

vértice V-18, de coordenadas N:7.780.000 e E:598.685, situado no divisor de águas

da Serra dos Três Irmãos; deste segue descendo a grota mais próxima, por uma

distância aproximada de 667m no sentido sudeste, até o vértice V- 19, de

coordenadas N:7.779.428 e E:598.932, situado na margem de uma linha de

transmissão da Cemig; deste segue margeando a linha de transmissão da Cemig, por

uma distância aproximada de 705m no sentido nordeste, até o vértice V-20, de

coordenadas N:7.779.920 e E:599.450, situado à margem esquerda da estrada de

acesso ao Condomínio Quintas de Casa Branca; deste segue confrontando com o

referido condomínio, passando pelos vértices V-21, de coordenadas N:7.780.550 e

E:600.060, e V-22 de coordenadas N:7.780.120 e E:600.640, com distâncias

aproximadas respectivamente de 897m no sentido nordeste, 715m no sentido

sudeste e 932m no sentido nordeste até o vértice V-23 de coordenadas N:7.779.390

e E:601.140, situado na margem esquerda do Ribeirão Casa Branca na confluência

de um talvegue; deste segue subindo pelo talvegue, por uma distância aproximada de

877m, até o vértice V-24, de coordenadas N:7.779.070 e E:601.940, situado na crista

da Serra Ouro Fino; deste segue pelo divisor de águas da Serra Ouro Fino, por uma

distância aproximada de 2.710m no sentido noroeste, até o vértice V-25, de

coordenadas N:7.781.460 e E:601.360, situado no divisor de águas da Serra Rola-

Moça; deste segue pelo divisor de águas da Serra Rola-Moça, por uma distância

aproximada de 1.340m no sentido nordeste, até o vértice V-26, de coordenadas

N:7.782.120 e E:602.430; deste segue a jusante do talvegue mais próximo, afluente

do Ribeirão Catarina, por uma distância aproximada de 2.739m no sentido sudoeste,



____________________________________________________________________________
1136

até o vértice V-27, de coordenadas N:7.779.550 e E:602.560, situado à margem

esquerda do Ribeirão Catarina; deste segue subindo o espigão, por uma distância

aproximada de 649m no sentido nordeste, até o vértice V- 28, de coordenadas

N:7.780.000 e E:603.000, situado no alto do espigão; deste segue com azimute de

88°12’36” e distância de 960,50m até o vértice V-29 , de coordenadas N:7.780.030 e

E:603.960, situado no alto do espigão; deste segue pelo divisor de águas, passando

pelos vértices V-30, de coordenadas N:7.779.510 e E:604.280, e V-31, de

coordenadas N:7.779.400 e E:604.640, com distâncias aproximadas respectivamente

de 591m, 379m e 329m, todas no sentido sudeste, até o vértice V-32, de

coordenadas N:7.779.300 e E:604.960, situado na crista da Serra da Calçada; deste

segue pelo divisor de águas da Serra da Calçada, confrontando com o condomínio

Retiro das Pedras, passando pelo vértice V-33, de coordenadas N:7.779.520 e

E:605.210, com distâncias aproximadas respectivamente de 332m e 941m, ambas no

sentido nordeste, até o vértice V-34, de coordenadas N:7.780.310 e E:605.350,

situado na crista da Serra da Calçada; deste segue pela crista da Serra da Calçada,

passando pelo vértice V-35, de coordenadas N:7.781.665 e E:604.680, com

distâncias aproximadas respectivamente de 1.794m e 962m, ambas no sentido

nordeste, até o vértice V-36, de coordenadas N:7.782.455 e E:604.510, situado à

margem esquerda da estrada de acesso Casa Branca-BR 040; deste segue a divisa,

passando pelo vértice V-37, de coordenadas N:7.783.455 e E:604.510, com azimutes

de respectivamente 0°0’00” e 56°45’50” e as distânc ias de 1.000,00m e 735,28m até

o vértice V-38, de coordenadas N:7.783.858 e E:605.125; deste segue confrontando

com terras da MBR, passando pelo vértice V-39, de coordenadas N:7.783.040 e

E:607.555, com os azimutes respectivamente de 108º36’16” e 30º47’07”, e as

distâncias de 2.563,97m e 881,16m até o vértice V-40, de coordenadas N:7.783.797 e

E:608.006, situado à margem direita da faixa de domínio da BR-040 (sentido Belo

Horizonte-Rio de Janeiro); deste segue margeando a faixa de domínio da BR-040 em

direção a Belo Horizonte, passando pelos vértices V-41, de coordenadas N:7.784.060

e E:607.895, V-42, de coordenadas N:7.784.775 e E:607.745, V-43, de coordenadas

N:7.785.250 e E:607.970, e V-44, de coordenadas N:7.786.110 e E:607.545, com

distâncias aproximadas respectivamente de 283m, 756m, 522m, 988m e 1.039m até
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o vértice V-1, ponto inicial desta descrição, delimitando assim uma área de

aproximadamente 3.688,63ha e com um perímetro de cerca de 43.316,91 metros.

1) Os vértices desta descrição estão referenciados a coordenadas planas no

sistema UTM, obtidas graficamente, tendo o Meridiano Central de 45°W Gr. E

DATUM horizontal Córrego Alegre.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Célio Moreira - Padre João - Antônio Júlio - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.499/2008

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Padre João, acrescenta dispositivo à Lei

n° 14.133, de 21/12/2001, que dispõe sobre a Políti ca Estadual de Medicamentos.

A matéria foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça para análise preliminar,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou.

Na fase de discussão, a Comissão de Saúde requereu que o projeto fosse baixado

em diligência à Secretaria de Estado de Saúde.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo pretende modificar a Lei n° 14. 133, de 2001, que dispõe sobre

a Política Estadual de Medicamentos, com o fim de garantir o fornecimento gratuito

de medicamentos, especialmente os de uso continuado, aos idosos que

comprovadamente gastem mais de 30% de sua renda mensal com medicamentos,

bem como às entidades que prestam atendimento a pessoas idosas. A proposição

visa também a garantir o fornecimento gratuito de medicamentos de uso continuado

às pessoas com doenças crônicas e às entidades que atendam essas pessoas. O

objetivo do autor é atender à demanda da população, que muitas vezes se socorre do

Poder Judiciário para ter acesso aos medicamentos de que necessita.

Antes de entrarmos no mérito da proposta, faz-se necessário tecer algumas
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considerações acerca da assistência farmacêutica vigente no Sistema Único de

Saúde - SUS.

O Ministério da Saúde - MS - classifica os medicamentos em três categorias:

essenciais, excepcionais e estratégicos. Os medicamentos essenciais são aqueles

considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de

saúde da população. Eles integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais

- Rename -, continuamente atualizada segundo uma lista modelo da Organização

Mundial de Saúde e referência para a elaboração das listas estaduais e municipais de

medicamentos essenciais. A Portaria GM nº 3.916, de 30/10/98, do Ministério da

Saúde, que instituiu a Política Nacional de Medicamentos, estabelece entre seus

objetivos a ampliação do acesso da população aos medicamentos essenciais.

Segundo a Portaria GM nº 3.237, de 24/12/2007, do Ministério da Saúde, o

financiamento dos referidos medicamentos é de responsabilidade das três esferas de

gestão, sendo a execução da assistência farmacêutica básica descentralizada e a

aquisição e dispensação dos medicamentos de responsabilidade dos Municípios,

consoante a realidade epidemiológica local. A distribuição desses medicamentos

depende apenas da apresentação de receita aviada por médico da rede.

Os medicamentos excepcionais são usados no tratamento de doenças específicas,

que atingem um número limitado de pessoas e geralmente são utilizados por um

período prolongado. É o caso dos medicamentos para tratamento de pacientes renais

crônicos e das doenças de Parkinson e Alzheimer. Estes têm custo elevado e seu

fornecimento depende de aprovação na Secretaria de Estado de Saúde - SES. Para

isso, o usuário do SUS deve preencher formulário próprio e apresentar relatório

médico, receita e outros documentos, que são posteriormente analisados na SES

para autorização. O MS financia a maior parte desses medicamentos, mas as

Secretarias de Estado de Saúde participam como cofinanciadoras. Cabe também ao

Estado a programação, a aquisição e a dispensação desses medicamentos. Alguns

deles, contudo, são adquiridos diretamente pelo MS e repassados trimestralmente

aos Estados. Segundo informações do MS, não há limite de atendimento aos

usuários. Os medicamentos excepcionais são regulamentados pela Portaria GM nº

2.577, de 27/10/2006, do Ministério da Saúde, que define a lista dos medicamentos
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fornecidos.

Os medicamentos estratégicos, também regulados pela portaria supracitada, são

aqueles utilizados para tratamento das doenças endêmicas, com impacto

socioeconômico, cujo controle e tratamento tenham protocolo e normas estabelecidas

pelo MS. A aquisição desses medicamentos é centralizada por esse órgão, que os

repassa aos Estados. Estes, por sua vez, são responsáveis pelo armazenamento e

distribuição aos Municípios. A distribuição é feita aos pacientes cadastrados em

programas específicos, como, por exemplo, os de combate às DST-Aids e à

tuberculose, e obedece à programação de cada um desses programas.

Importa destacar que a assistência farmacêutica prestada pelo SUS observa, entre

outros princípios, o da universalidade de acesso e o da igualdade da assistência à

saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, nos termos do art. 7º, I e

IV, da Lei nº 8.080, de 19/9/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Dessa

forma, todos os medicamentos fornecidos pelo sistema – essenciais, excepcionais e

estratégicos – são gratuitamente distribuídos na rede pública de saúde, observados

os critérios explicados anteriormente, devendo o acesso a eles ser universal e

igualitário, nos termos do art. 196 da Constituição da República. Assim, toda pessoa

usuária do SUS devidamente encaminhada pode obter os medicamentos na rede

pública de saúde.

Na justificação para a apresentação da proposição em estudo, o autor alega que o

grande número de ações ajuizadas nos últimos anos com o fim de obter do Estado a

concretização do direito à saúde, especialmente por meio da obtenção de

medicamentos, demonstraria a lacuna do poder público no que tange à assistência

farmacêutica.

De fato, o número desse tipo de demanda no Judiciário intensificou-se nos últimos

cinco anos, fenômeno que ficou conhecido como “judicialização da saúde”. Segundo

informações do Ministério da Saúde, as decisões judiciais que obrigam o SUS a

conceder medicamentos indiscriminadamente levaram o órgão a gastar, em 2007,

R$26.000.000,00.

A principal crítica à judicialização da saúde é que as demandas da população são

infinitas e os recursos do Estado são limitados, escassos. Por essa razão, muitos
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autores não consideram o direito à saúde, constitucionalmente estabelecido, como

direito à prestação, ou seja, o Estado não tem a obrigação de prestar todos os

serviços na área da saúde.

A concretização do direito à saúde, portanto, deve adequar-se à realidade, à

possibilidade fática do erário. Para ser efetiva, a defesa desse direito deve considerar

as políticas públicas, a escassez de recursos e o princípio da isonomia, de forma a

não privilegiar uma pessoa em detrimento das demais, que também dependem

desses recursos.

Entendemos que a matéria proposta, ao limitar a distribuição gratuita de

medicamentos a idosos que tenham 30% da renda mensal comprometida com

aquisição de medicamentos, a pessoas com doenças crônicas ou a entidades que

prestem atendimento a essas pessoas, fere os princípios constitucionais de

universalidade e igualdade do SUS.

Além disso, uma medida que obrigue o Estado a fornecer medicamentos que não

constem de suas listas oficiais interfere na política de assistência farmacêutica do

SUS, que desenvolve um conjunto de ações para a aquisição, distribuição e

dispensação de medicamentos. Tais ações visam garantir a qualidade dos produtos e

serviços e acompanhar sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados

concretos e da melhoria de qualidade de vida da população.

É importante mencionar que o projeto em análise foi baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Saúde, que, por meio de nota técnica, se manifestou

contrariamente ao projeto.

Entre os argumentos apresentados pela SES está o de que a proposição em

análise, ao beneficiar um estrato da população, estaria contrariando os princípios

orientadores do SUS de igualdade e equidade.

Outro argumento relevante diz respeito ao fornecimento de medicamentos às

entidades que prestam atendimento às pessoas com doenças crônicas. O processo

de dispensação de tais medicamentos deve ser cumprido segundo critérios

estabelecidos por normas técnicas e estruturadoras do SUS, não sendo possível

garantir esse fornecimento por meio de lei, que tem a abstração e a generalidade

como características.
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A nota técnica da Secretaria menciona ainda que a proposição em análise poderia

agravar o fenômeno da judicialização da política de saúde, “com risco de

indiscriminada majoração dos gastos com as compras por determinações judiciais”.

Por essas razões, não obstante a legítima preocupação do autor, consideramos que

o projeto não deve prosperar.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.499/2008.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Carlos Pimenta - Doutor

Rinaldo Valério.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.407/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda, o Projeto de

Lei nº 3.407/2009 dispõe sobre a utilização e a proteção ambiental das Serras da

Moeda e da Calçada e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/6/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe trata da proteção ambiental e regula a utilização das

áreas denominadas Serras da Moeda e da Calçada. Ambas envolvem diversos

interesses, muitos deles contrapostos. Em função disso, muito já se discutiu nesta

Casa, na tentativa de equacionar os interesses econômicos, culturais, históricos e

ecológicos envolvidos, uma vez que a mineração, a prática de esportes naturais, o

turismo histórico, ecológico e contemplativo constituem atividades predominantes na

região.

A proposição em tela resultou de amplo e extenso debate público ocorrido no
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âmbito da Comissão Especial das Serras da Moeda e da Calçada, sendo um dos

componentes do relatório final dos trabalhos da Comissão. A discussão foi

fundamental para a elaboração de um relatório capaz de contemplar interesses tanto

dos ambientalistas quanto das empresas exploradoras de recursos naturais, as quais

possuem quase 75% de toda a área que compõe as referidas serras. A intenção foi

possibilitar que todos os interessados apresentassem sugestões para compatibilizar a

ocupação do solo urbano e rural da região e o exercício de atividades econômicas

com a preservação e conservação das áreas de relevante interesse ambiental e

cultural.

Inicialmente, cumpre observar que, preenchendo os requisitos pertinentes ao

processo legislativo, a proposição vem acompanhada de estudo técnico elaborado

pela Comissão mencionada, indicando as características e peculiaridades da região,

bem como as melhores medidas a serem tomadas a fim de efetivar o

desenvolvimento sustentável almejado.

O projeto de lei sob análise propõe um modelo de gestão para as Serras da Moeda

e da Calçada tomando como ponto de partida o sinclinal de Moeda. De modo

bastante razoável, propõe seja alterada a lei da APA Sul RMBH - Área de Proteção

Ambiental Sul Região Metropolitana de Belo Horizonte -, com o objetivo de incluir

toda a área do sinclinal no âmbito dessa unidade de conservação, e seja estabelecida

a obrigatoriedade de se implantar um plano de gestão dos recursos hídricos locais.

Observe-se que a medida não cria APA na região, o que geraria um significativo

custo financeiro e operacional; a medida apenas amplia a APA existente, que já se

encontra administrativamente estruturada.

O projeto em epígrafe declara as Serras da Moeda e da Calçada patrimônio

ambiental do Estado e disciplina as formas de proteção ambiental e cultural e de

intervenção econômica compatíveis com a área. Ademais, confere destaque à área

do sinclinal APA Sul RMBH. Para esta, são estabelecidas obrigações específicas.

Ambas as serras também recebem tratamento diferenciado no que se refere à área

de abrangência do sinclinal.

No art. 3º da proposição, figuram, entre outros conceitos, os relativos às Serras da

Moeda e da Calçada. No art. 4º, são estabelecidos os objetivos da política de
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proteção ambiental dessas áreas. Os casos em que a supressão da vegetação nativa

em ambas as serras não será permitida constam no art. 6º. Já os arts. 7º e 8º

estabelecem as condicionantes para a implantação de novos empreendimentos nas

referidas áreas. Frise-se que tais empreendimentos serão, de acordo com a

proposição, preferencialmente implantados nas áreas já degradadas ou

substancialmente alteradas e desde que o empreendedor promova a compensação

ambiental.

No que se refere aos aspectos constitucionais do projeto, os quais compete a esta

Comissão analisar, não vislumbramos óbice. Primeiramente, a matéria não se

encontra arrolada no art. 66 da Constituição do Estado, entre aquelas de iniciativa

reservada, o que permite a deflagração do processo legislativo por iniciativa de

comissão desta Casa. Do mesmo modo, a proteção de bens de valor histórico,

artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais e dos sítios

arqueológicos, do meio ambiente, a preservação das florestas, da fauna e da flora

encontram-se no âmbito da competência legiferante comum da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios, segundo dispõe o art. 23, incisos III a VII, da

Carta da República. Já o art. 24, incisos VI e VII, preceituam que compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre as matérias

citadas.

No que se refere à esfera legislativa federal, a Lei 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 e dá outras

providências, e, a partir do art. 15, regula as Áreas de Proteção Ambiental - APAs.

Conforme já mencionado, a proposição em tela amplia a extensão da APA Sul

RMBH e também prevê regulamentação própria para o uso da área, fazendo com

que, dentro da mesma APA, haja regras ambientais distintas e adequadas às

peculiaridades.

A referida situação, entretanto, não encontra óbice jurídico. Afinal, as regras que o

projeto pretende instituir especificamente para a região das Serras da Moeda e da

Calçada não conflitam com as disposições da Lei Federal nº 9.885, de 2000, relativas

às APAs.
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Ademais, conforme se observa no estudo elaborado pela Comissão Especial, a

determinação de medidas ambientais diferenciadas para a parte da APA que está

sendo ampliada não apenas atende, como também se mostra necessária ao

desenvolvimento sustentável da região.

Muito se discutiu, durante os trabalhos da Comissão Especial, sobre qual medida

seria mais adequada para promover o acautelamento das Serras da Moeda e da

Calçada e, ao mesmo tempo, compatibilizar essa proteção com a exploração

econômica da região pelas mineradoras e os condomínios residenciais lá instalados -

afinal, mineradoras, proprietários de imóveis nos vários condomínios horizontais

existentes no local e todos aqueles que valorizam as belezas naturais têm interesse

na região.

Constatou-se que promover o tombamento pela via legislativa não seria o meio

adequado ao caso, por se tratar de medida que, em nosso ordenamento jurídico,

cabe ao Poder Executivo. Ademais, os estudos e as discussões travadas

demonstraram a existência de áreas na serra que não necessitam da proteção

prevista no texto inicial da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2007, a

exemplo dos condomínios residenciais Retiro das Pedras, Serra dos Manacás e

Retiro do Chalé. Assim, o tombamento não se mostrou a medida mais adequada a

nenhum dos interesses envolvidos.

Portanto, entendemos que a medida que se propõe é uma forma de promover o

acautelamento das Serras da Moeda e da Calçada, pois assegura a conservação e a

proteção dos sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico,

histórico, científico e cultural da região.

Por fim, atendendo aos preceitos da técnica legislativa, percebemos que os incisos

IV e V do art. 3º do projeto trazem definições que não são utilizadas posteriormente,

sendo, portanto, inoportunas. Assim, entendemos por bem apresentar, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, com o fito de suprimir os citados incisos.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.407/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Suprimam-se os incisos IV e V do art. 3º.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Lafayette de Andrada -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.658/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 3.658/2009 “concede às

pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso a estádios, ginásios

esportivos e parques aquáticos do Estado de Minas Gerais, em todas as competições

esportivas que se realizarem”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/8/2009 e, em seguida,

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto vem agora a esta Comissão a fim de ser apreciado preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto no

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo concede às pessoas portadoras de deficiência

gratuidade no acesso a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado

nas competições esportivas que se realizarem. O art. 2º determina que as respectivas

administrações promoverão o credenciamento e a expedição de passes especiais

para os interessados que as procurarem com antecedência de vinte e quatro horas.

Já os arts. 3º e 4º conceituam, para os efeitos dessa lei, pessoa deficiente.

Conforme bem se sabe, o direito à igualdade, garantido pelo art. 5º da Constituição

da República, não mais significa o mero tratamento idêntico a todos os cidadãos.

Desde o constitucionalismo social, no início do século XX, a igualdade constitucional

passou a determinar que cabe ao Estado realizar as discriminações necessárias

desde que haja justificativas suficientes e pertinentes.

O art. 24, inciso XIV, da Constituição da República dispõe que compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e
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integração social das pessoas portadoras de deficiência.

A União, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Carta Maior, editou a Lei

Federal nº 7.853, de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de

deficiência e à sua integração social, a qual não trata da concessão de benefício com

a natureza do proposto. Por isso, o Estado tem competência para legislar sobre o

assunto.

Ademais, vale lembrar que a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, acrescentou o

§ 3º ao art. 5º da Constituição da República, determinando que os tratados

internacionais assinados pelo Brasil e internalizados com o quórum de emenda

constitucional têm status de norma constitucional.

Dada a recente inovação, poucos foram os tratados internacionais que passaram a

ostentar o caráter constitucional que o art. 5º, § 3º, da Carta Magna permite, sendo a

Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência a primeira

norma a subsumir-se nessa previsão constitucional.

A referida convenção, que foi internalizada pelo Decreto Legislativo nº 186, de

2008, dispõe, em seu art. 30:

“5. Para que as pessoas com deficiência participem, em igualdade de

oportunidades com as demais pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de

lazer, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para:

a) Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com deficiência

nas atividades esportivas comuns em todos os níveis;

b) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar,

desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas específicas às

deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos

adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;

c) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos

esportivos, recreativos e turísticos;

d) Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições

com as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de

lazer, inclusive no sistema escolar;

e) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços
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prestados por pessoas ou entidades envolvidas na organização de atividades

recreativas, turísticas, esportivas e de lazer.”.

Tendo em conta o princípio da igualdade material que embasou as disposições do

tratado internacional ora observado, os portadores de deficiência física, em razão de

sua especial condição, merecem que lhes seja dispensado tratamento diferenciado,

desde que, obviamente, tal distinção tenha fundamentação condizente com suas

peculiaridades. Inserida nesse contexto de discriminações positivas e inclusivas, a Lei

nº 13.799, de 2000, determina:

“Art. 2º – A política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência tem por

objetivos:

I – o amparo à pessoa portadora de deficiência e a garantia de seus direitos

básicos;

(...)

IV – a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua adequação à

pessoa portadora de deficiência, aí incluída a remoção das barreiras arquitetônicas;

(Vide Lei nº 15.816, de 16/11/2005.)

V – o combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração

social da pessoa portadora de deficiência, desenvolvida em programas de saúde,

educação, cultura, esportes, lazer e profissionalização”.

Percebe-se, portanto, que o projeto de lei encontra perfeita consonância com os

dispositivos constitucionais e legais acerca do tema, não encontrando nenhum óbice

para sua aprovação.

Não obstante, o art. 170 da Constituição da República, por sua vez, impõe que a

ordem econômica é fundada na livre iniciativa. A proposta em estudo, ao impor

obrigação para a iniciativa privada, afrontará esse princípio constitucional.

Entendemos que, por força constitucional, a proposta pode abranger tão somente os

estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos pertencentes ao Estado ou por ele

administrados. Por isso, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Ademais, os art. 3º e 4º do projeto tratam de matéria já disciplinada na Lei nº

13.465, de 12/1/2000, que estabelece o conceito de pessoa com deficiência para fins

de concessão de benefícios pelo Estado. Para suprimi-los, apresentamos, na
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conclusão deste parecer, as Emendas nºs 2 e 3.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.658/2009 com as Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresentamos a

seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se, no art. 1º, após a expressão “do Estado de Minas Gerais”, a

expressão “ou por ele administrados”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 3º.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 23 de março de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Lafayette de

Andrada - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.813/2009

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto em tela, do Deputado Sargento Rodrigues, dispõe sobre a divulgação da

Lei nº 11.785, de 22/9/2008, que define o tamanho mínimo da fonte em contrato de

adesão, no âmbito das repartições públicas estaduais de Minas Gerais e nas

empresas privadas que celebram esse tipo de contrato.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/10/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito da proposição, nos termos do art.

102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei Federal nº 11.785, de 22/9/2008, alterou a redação do art. 54 da Lei Federal

nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Foi



____________________________________________________________________________
1149

acrescentado o § 3º ao mencionado artigo, com o objetivo de tornar obrigatória a

redação dos contratos de adesão com caracteres ostensivos e legíveis, cuja fonte

tenha tamanho não inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a leitura do consumidor.

Quanto ao projeto em exame, enfatizou o relator da matéria na Comissão de

Constituição e Justiça que a proposta visa a garantir ao consumidor informação o

mais completa possível quanto aos direitos e deveres das partes envolvidas na

relação contratual. O projeto exterioriza o princípio da transparência e da devida

informação, que deve permear toda e qualquer relação de consumo, sendo

consentâneo admitir, sob esse aspecto, a obrigação de que os contratos dessa

natureza contenham linguagem clara e acessível e estejam redigidos em caracteres

cujo tamanho garanta sua fácil leitura.

Esta Casa Legislativa, em diversas oportunidades, avalia propostas que procuram

suplementar, no âmbito estadual, a legislação consumerista, visando a assegurar ao

consumidor condições para que não seja enganado quando de suas relações com o

mercado de consumo. Desse modo, deve ser admitido todo e qualquer projeto que

trate dos direitos e das garantias asseguradas a todos os cidadãos por meio dos

comandos constitucionais e legais, conforme ocorre no caso em análise.

Entendemos, por fim, ser pertinente a apresentação, ao final deste parecer, do

Substitutivo nº 1, com o fito de adequar o texto do projeto aos preceitos da técnica

legislativa e de compatibilizá-lo com as normas de proteção ao consumidor,

notadamente no que diz respeito à penalização daqueles que descumprirem os

comandos nelas contidos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.813/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a divulgação da Lei Federal nº 11.785, de 22 de setembro de

2008, que altera o § 3º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor - CDC -, para definir tamanho mínimo da fonte em

contratos de adesão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Os fornecedores que celebram contratos de adesão e os órgãos públicos

do Estado ficam obrigados a reservar espaço, em locais de maior circulação de

pessoas e de fácil visibilidade, para a afixação de cartazes ou avisos contendo as

seguintes informações: “Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos

claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior

ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Lei Federal nº

11.785, de 22 de setembro de 2008)”.

Art. 2º - Os veículos de comunicação do Estado destinarão espaço a campanha de

divulgação do disposto na Lei Federal nº 11.785, de 2008.

Art. 3º - Caberá aos órgãos de proteção e defesa do consumidor a fiscalização do

cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penas

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos trinta

dias depois.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Padre João - Ana Maria Resende.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.165/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei n° 4.165/2010, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, “dispõe

sobre a obrigatoriedade de vistoria prévia em trios elétricos e similares e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

proposta.

Fundamentação

De acordo com o art. 1º da proposta em epígrafe, os trios elétricos e similares
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devem ser vistoriados 15 dias antes do evento para o qual forem contratados,

independentemente da vistoria realizada por ocasião de seu licenciamento. O

descumprimento dessa exigência sujeita o infrator às penalidades previstas no

Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

O art. 2º do projeto considera trio elétrico o caminhão equipado com aparelhagem

sonora e com uma espécie de palco ambulante, onde os artistas se apresentam.

Já o art. 3º define competências: estabelece que os veículos em referência serão

inspecionados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG

- e pelo Corpo de Bombeiros Militar, os quais expedirão autorização especial para sua

participação nos eventos para os quais forem contratados. Na inspeção, nos termos

do art. 4º do projeto, deverão ser verificados os sistemas elétrico, mecânico,

estrutural, os freios, pneus e extintores, entre outros, bem como a documentação do

veículo.

Ademais, de acordo com o art. 5º do projeto, o condutor de veículo destinado à

condução de trio elétrico deve satisfazer os seguintes requisitos: ter idade superior a

21 anos; ser habilitado na categoria D; ser julgado apto em exame de avaliação

psicológica; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima; não constar

como reincidente em infrações médias nos 12 meses anteriores.

Finalmente, prevê o art. 6º que as disposições da pretendida lei não excluem a

competência dos Municípios para aplicar as exigências previstas nos respectivos

regulamentos.

O conteúdo normativo em questão, não obstante o seu elevado alcance social,

deve ser tratado por meio da legislação federal. Dispõe, a esse propósito, o inciso XI

do art. 22 da Constituição da República que compete à União legislar privativamente

sobre trânsito e transporte. Tanto é assim, que foi editada a Lei Federal nº 9.503, de

23/9/97, a qual instituiu o CTB.

Na Seção II do Capítulo IX do referido Código, seção que trata da segurança dos

veículos, estabelece o art. 103 que qualquer veículo só poderá transitar pelas vias

públicas quando atendidos os requisitos e as condições de segurança estabelecidos

no Código e em normas do Contran. A competência normativa fica bem definida já

nesse dispositivo inicial.
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Ademais, nos termos dos parágrafos do mencionado dispositivo, os fabricantes, os

importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir

certificado de segurança, indispensável ao cadastramento no Renavam, nas

condições estabelecidas pelo Contran. Caberá a esse Conselho especificar os

procedimentos e a periodicidade com que os fabricantes, os importadores, os

montadores e os encarroçadores deverão comprovar o atendimento aos requisitos de

segurança veicular, devendo, para isso, manter disponíveis, a qualquer tempo, os

resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela

legislação relativa a segurança veicular.

Segundo o art. 104 do CTB, os veículos em circulação terão as condições de

segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante

inspeção, que será obrigatória, na forma e na periodicidade estabelecidas pelo

Contran para os itens de segurança e pelo Conama no que se refere à emissão de

gases poluentes e ruído. Novamente confirma-se a competência normativa

complementar do Contran, sendo que aos veículos reprovados na inspeção de

segurança será aplicada a medida administrativa de retenção.

O art. 105 do CTB enumera os equipamentos obrigatórios dos veículos, entre

outros a serem estabelecidos pelo Contran: cinto de segurança; para os veículos de

transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez

lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536kg, equipamento

registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; encosto de cabeça, para

todos os tipos de veículos automotores, segundo as normas estabelecidas pelo

Contran. O § 1º desse artigo estatui que o Contran disciplinará o uso dos

equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará as especificações técnicas. Na

forma do § 3º, os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de

veículos e os revendedores devem comercializar os veículos com os equipamentos

obrigatórios definidos nesse artigo e com os demais estabelecidos pelo Contran.

Mencione-se, ainda, o art. 110 do CTB, segundo o qual o veículo que tiver alterada

qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá

circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito, em itinerário

e horário fixados.
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Finalmente, o art. 113 do CTB dispõe que os importadores, as montadoras, as

encarroçadoras e os fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis, civil e

criminalmente, por danos causados aos usuários, a terceiros e ao meio ambiente,

decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e

equipamentos utilizados na sua fabricação.

A Resolução nº 5, de 1998, editada pelo Contran, determina que as vistorias em

veículos automotores serão realizadas por ocasião da transferência de propriedade

ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo ou qualquer

alteração de suas caraterísticas, implicando o assentamento dessa circunstância no

registro inicial. Tais vistorias serão executadas pelos departamentos de trânsito, suas

circunscrições regionais e terão como objetivo verificar o seguinte: a) se são

autênticas a identificação do veículo e sua documentação; se é legítima a

propriedade; b) se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios e se estes

atendem as especificações técnicas e estão em perfeitas condições de

funcionamento; c) se as características originais dos veículos e seus agregados não

foram modificadas, e, se constatada alguma alteração, esta tenha sido autorizada,

regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito.

Com efeito, pelo que se pode inferir das referências normativas ora efetuadas, a

proposta em epígrafe, muito embora pudesse trazer aperfeiçoamentos à já

consistente legislação brasileira de trânsito, esbarra em obstáculo jurídico formal:

apenas o Poder Legislativo Federal e o Contran têm competência jurídica para tratar

da matéria em pauta.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 4.165/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.206/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, “dá nova

redação aos arts. 1º e 2º da Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o

atendimento a clientes em estabelecimento bancário”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 11/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,

para parecer.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer sobre os aspectos de

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende alterar a Lei nº 14.235, de 2002, que disciplina o

atendimento aos consumidores por parte das instituições financeiras do Estado,

norma que se tornou conhecida como Lei dos 15 Minutos.

Segundo o autor do projeto, a medida visa a melhorar o atendimento aos clientes

das agências e dos postos de atendimento bancário, uma vez que o número de

funcionários disponibilizado para essa finalidade se tem mostrado insuficiente para

cobrir a demanda, o que obriga o consumidor a permanecer nas filas por tempo

indeterminado.

Fica claro que os mais diversos tribunais do País, conforme se verifica pela farta

jurisprudência, já firmaram entendimento sobre a controvérsia relativa à edição de leis

municipais e estaduais que dispõem sobre o tempo de espera para atendimento do

consumidor por parte das instituições financeiras. Não é demais citar a decisão

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 618960/MS, que

teve como relator o Ministro Castro Meira, da Segunda Turma, interposto pelo Banco

do Brasil S.A. contra a instituição do tempo de espera no Estado do Mato Grosso do

Sul.

Pode-se verificar a existência de centenas de leis editadas pelos Legislativos

Estaduais e Municipais sobre a matéria, inclusive Minas Gerais, Estado onde vigora a

norma que o projeto em exame pretende alterar.

A Constituição da Federal, no art. 24, incisos V e VII, atribui à União, aos Estados e

ao Distrito Federal competência para legislar concorrentemente sobre produção e
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consumo e sobre responsabilidade por dano ao consumidor. No art. 30, inciso I,

delega aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local,

tal como ocorre com a segurança bancária e o atendimento ao público por parte

desses estabelecimentos.

No caso em análise, não existe lei federal sobre a matéria, aplicando-se à espécie o

disposto no § 3º do art. 24 da Carta Federal, segundo o qual, nesse caso, os Estados

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

Por outro lado, inexiste vício relativo à instauração do processo legislativo por

iniciativa parlamentar, já que a matéria não se insere entre aquelas previstas no art.

66 da Constituição mineira, de competência legislativa privativa da Mesa da

Assembleia, do Tribunal de Contas, do Governador do Estado ou do Tribunal de

Justiça.

Por fim, entendemos ser pertinente a apresentação, ao final deste parecer, do

Substitutivo nº 1 ao projeto, para adequá-lo à técnica legislativa e excluir qualquer

alusão ao número de funcionários destacados para atendimento nos caixas, retirando

da norma qualquer referência nesse sentido, a qual poderia ser interpretada como

matéria alusiva ao direito do trabalho, campo de competência legislativa privativa da

União.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.206/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 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. 1º - O “caput” do art. 1º e o art. 2º da Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o estabelecimento bancário obrigado a atender o cliente no prazo

máximo de quinze minutos contados do momento em que ele entrar na fila para

atendimento, estendendo-se esse prazo a vinte minutos nos dias que antecederem
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ou sucederem feriados.

(...)

Art. 2º - A agência ou o posto de atendimento do estabelecimento bancário

fornecerão ao cliente senha de atendimento, na qual constem:

I - o nome e o número da instituição;

II - o número da ordem de chegada;

III - a data e a hora de sua entrada no estabelecimento;

IV - a hora de seu atendimento;

V - a rubrica do funcionário que efetuou o atendimento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João -

Sebastião Costa (voto em branco).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.223/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades das santas casas de misericórdia de 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 em seus aspectos de mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.223/2010 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo das santas casas de misericórdia de Minas Gerais, a importância social das

obras que realizam e a utilidade pública de suas unidades.

O parágrafo único do art. 1º do projeto determina que a declaração de utilidade

pública de cada unidade autônoma dessa instituição, dotada de personalidade

jurídica própria, far-se-á por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998. Em

decorrência desse dispositivo, fica claro que a proposição em análise apenas destaca
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as atividades desenvolvidas pelas santas casas de misericórdia de forma genérica,

sem a pretensão de lhes conceder o título de utilidade pública previsto pela Lei nº

12.972.

Atualmente um dos maiores complexos hospitalares do País, as santas casas foram

fundadas em abril de 1898, por um grupo de 46 mineiros que perceberam a carência

de assistência médica para os menos favorecidos, principalmente os indigentes.

Formaram a Associação Humanitária da Cidade de Minas, primeiro passo para a

construção de um hospital voltado ao atendimento dos belo-horizontinos mais

carentes. Uma comissão de médicos e engenheiros aprovou junto à Prefeitura do

Município o local mais apropriado à edificação: o quarteirão onde se encontra o

Complexo Hospitalar José Maria Alkmim.

A partir da contratação da obra, foram erguidas barracas de lona que foram usadas

como enfermarias durante a construção da Capital, período de quase 16 meses

durante os quais foi atendida grande quantidade de pessoas carentes. O hospital-

barraca passou a denominar-se Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte em

abril de 1900, com o apoio do empresariado, da parcela mais favorecida da

população, do Estado e da Prefeitura.

Sempre fiel a seu propósito humanitário, a Santa Casa continuou sua trajetória de

atender, com carinho e dedicação, aos mais carentes de Belo Horizonte e do interior

do Estado, provendo esforços para manter-se abastecida dos recursos

indispensáveis ao seu funcionamento e tecnologicamente atualizada.

Assim sendo, no final da década de 1940, foi construído o prédio onde são

atendidos os pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde - SUS - e por

convênios, além de ambulatórios, instalações médicas e administrativas.

A Santa Casa é importante marco da medicina mineira. Além de berço da

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - e da

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a instituição continua prestando

inestimáveis serviços à população do Estado.

Diante de tais considerações, julgamos justo e meritório o reconhecimento da

relevância social do trabalho desenvolvido pelas unidades das santas casas de

misericórdia no âmbito do Estado, conforme pretendido pelo projeto de lei em análise.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.223/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Rinaldo Valério.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.257/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 480/2010, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que modifica dispositivos da Lei

Delegada nº 123, de 25/1/2007.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010, 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.

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame dos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição de lei em exame altera a Lei Delegada nº 123, de 2007, que dispõe

sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda, propondo

nova redação ao inciso XIV do art. 2º e acrescentando o inciso XI ao art. 3º. Ambas

as alterações dizem respeito à correição disciplinar dos servidores da referida Pasta.

A correição disciplinar já está prevista entre as competências da Secretaria de

Estado de Fazenda, conforme dispõe o inciso XIV do art. 2º da referida lei, o qual se

pretende alterar, nos seguintes termos:

“Art. 2º - (...)

XIV - exercer a orientação, a apuração e a correção disciplinar sobre seus

servidores, mediante a instauração de sindicância, inquérito e processo administrativo

disciplinar, e zelar por suas unidades administrativas e pelo patrimônio.”.

A alteração proposta pelo art. 1º do projeto para o referido dispositivo consiste na

inclusão dos termos “promoção regular de ações preventivas” e na supressão da

palavra “inquérito”.
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Igualmente, a inserção do inciso XI no art. 3º da Lei Delegada nº 123 propõe a

criação de uma corregedoria na estrutura orgânica básica da referida Secretaria.

A Lei nº 869, de 5/7/52, que contém o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do

Estado, trata do assunto no Capítulo IV do Título VIII, “Dos Deveres e da Ação

Disciplinar”, no qual estão previstos os atos para a instauração do processo

administrativo disciplinar, a fase preliminar e o processo propriamente dito, assim

como a comissão responsável pela sua realização; enfim, todos os trâmites

necessários ao processo. No Capítulo V, estão previstas as penalidades

administrativas aplicáveis ao caso. Impõe-se ressaltar, por oportuno, que, durante o

processo, é assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa, conforme

preceitua o art. 5º, LV, da Constituição da República.

Salientem-se, a respeito, as palavras da eminente administrativista Lúcia Valle

Figueiredo:

“no nosso texto constitucional, a referência, no art. 5º, inciso LV, a processo

administrativo seria, apenas e tão-somente, às situações em que há controvérsias,

em que há sanções, punições disciplinares - portanto, situações de acusações em

geral ou litigância. (...) Quanto ao primeiro - ‘acusados em geral’ -, há de se dar larga

amplitude ao termo, para abrigar todas as situações em que haja imputação a alguém

de falta ou conduta ilícita, e não apenas no sentido mais restrito, da possibilidade de

já haver acusação formal (ou denúncia no processo penal) a deflagrar o inquérito

administrativo ou a ação penal”. (grifos nossos) (“Curso de Direito Administrativo”, 9ª

edição, 2008, Malheiros Editores, p. 438).

No âmbito do Poder Executivo, a Auditoria Geral do Estado - Auge -, órgão central

do Sistema Central de Auditoria Interna, tem, entre as suas competências, a de

coordenar o regime disciplinar do servidor público e aplicá-lo nos órgãos e nas

entidades do Poder Executivo (art. 3º, inciso VI, da Lei Delegada nº 133, de

25/1/2007). Tal competência é exercida por meio da Superintendência Central de

Correição Administrativa, órgão integrante da sua estrutura orgânica, que tem por

finalidade a prevenção da ocorrência de ilícito administrativo e a aplicação do regime

disciplinar ao servidor público.

Outrossim, o art. 6º, § 2º, da Lei Delegada nº 133, de 2007, que dispõe sobre a
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Auge, prevê que os órgãos ou entidades que tiverem unidade independente com

essas mesmas funções executarão seus trabalhos em articulação com a Auge.

Nesse passo, verifica-se que a criação de uma unidade administrativa de correição

no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme propõe o art. 2º da

proposição em análise, tem o escopo de aparelhar a referida Pasta para o exercício

da competência que lhe é atribuída.

Quanto à supressão da palavra “inquérito”, cumpre observar que a proposta é

razoável, porquanto as palavras “sindicância” e “inquérito”, que constam no texto da

lei, expressam o mesmo significado, qual seja o de apurar a verdade dos fatos.

Finalmente, no tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais a serem analisados

por esta Comissão, temos a informar que a proposta não encontra óbices formais à

sua tramitação. A regra de iniciativa está sendo observada, conforme dispõe o inciso

III, alínea “e”, do art. 66 da Constituição Estadual, que confere ao Governador do

Estado a iniciativa privativa para propor leis versando sobre a estruturação de

secretaria de Estado.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto

de Lei nº 4.257/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.292/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, a proposição em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo a criar o Serviço de Orientação Psicológica e Educacional nas

Superintendências Regionais de Ensino para atendimento das escolas públicas

estaduais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/3/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem o propósito de autorizar o Executivo a criar, nas

Superintendências Regionais de Ensino do Estado, o Serviço de Orientação

Psicológica e Educacional, que terá por finalidade a análise vocacional dos

estudantes do ensino médio, visando ao seu melhor direcionamento direcionamento

profissional. Os psicólogos educacionais serão facilitadores do processo de ensino e

aprendizagem desses estudantes.

Apesar da louvável preocupação do autor com a orientação psicológica e

vocacional dos estudantes do ensino médio no Estado, o projeto contém vício

insanável de constitucionalidade, conforme demonstraremos ao longo desta

fundamenção.

Na verdade, o que se pretende é a criação de um órgão público no Poder

Executivo, especialmente no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, em cuja

estrutura se encontram as Superintendências Regionais de Ensino. O assunto diz

respeito à organização e ao funcionamento do Executivo, cabendo ao Governador do

Estado, na condição de chefe da administração pública, dispor sobre a matéria, seja

por meio de lei formal, seja por meio de decreto ou regulamento. Nesse particular,

saliente-se que o art. 66, III, “f”, da Carta mineira assegura à citada autoridade política

competência privativa para dispor sobre a organização da administração pública, o

que abrange a criação, transformação e extinção de órgãos ou unidades

administrativas do Poder Executivo. Igualmente, o art. 90, XIV, da mencionada

Constituição enquadra, na iniciativa exclusiva do Governador do Estado, assunto

atinente à organização e à atividade do Poder Executivo.

Constata-se, pois, que o ordenamento constitucional do Estado, seguindo as

diretrizes da Constituição da República, assegurou ao Governador do Estado a

prerrogativa privativa para dispor sobre a organização e a atividade do Poder

Executivo, o que abarca não só a criação de órgãos públicos, mas também a criação

e extinção de cargos, empregos e funções no âmbito desse Poder, bem como a
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definição de atribuições. Sob essa ótica, o projeto contém vício formal de

inconstitucionalidade. A rigor, o Governador do Estado não necessita de autorização

da Assembleia Legislativa para dispor de matéria que já se encarta no seu campo de

atribuições. Assim, cabe a ele - e somente a ele -, segundo critérios de conveniência,

oportunidade e utilidade, decidir sobre a criação de determinado órgão ou entidade

administrativa, sendo indevida e irrelevante a manifestação prévia desta Casa.

Indevida em razão da inexistência de previsão constitucional nesse sentido e

irrelevante porque a lei autorizativa, por si só, não obriga o Executivo a instituir o

Serviço de Orientação Psicológica e Educacional.

Por outro lado, entendemos que as leis de cunho autorizativo apenas se justificam

nos casos expressamente previstos na Constituição Federal, pois o assunto refere-se

às relações entre os Poderes do Estado, o qual tem sede constitucional. Nessa linha

de raciocínio, não há que cogitar de autorização legislativa para o Executivo tomar

medidas dessa natureza.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.292/2010.

Sala das Comissões, 23 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.398/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em análise dispõe sobre a

adaptação de veículos dos Centros de Formação de Condutores – CFCs – para o

atendimento às pessoas com deficiência física.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2,

retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos

termos do art. 102, XIV, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
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A proposição em comento visa promover a inclusão social das pessoas com

deficiência física, obrigando os Centros de Formação de Condutores – CFCs – que

possuírem frota superior a 10 veículos a destinar um veículo adaptado para a

aprendizagem dessas pessoas.

A medida em análise corrobora os objetivos da assistência social consagrados no

art. 203, IV, da Constituição da República: a habilitação e a reabilitação das pessoas

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

A prática de direção veicular, com carga horária mínima de 15 horas-aula, é

requisito para aprovação do candidato à Carteira Nacional de Habilitação no exame

prático aplicado pelo Detran, conforme estabelece o art. 4º da Resolução nº 50, de

21/5/98, do Conselho Nacional de Trânsito – Contran. Dessa forma, a proposta visa

assegurar o exercício da prática de direção veicular pela pessoa com deficiência

física com vistas à sua aprovação nos exames.

Atualmente, somente alguns CFCs atendem às necessidades dos deficientes, já

que inexiste legislação que os obrigue a possuir veículos adaptados. Portanto, o

projeto é de extrema relevância também pelo fato de o setor de formação de

condutores carecer de regulamentação nesse particular.

No 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,

com o objetivo de adequar o projeto à melhor técnica legislativa.

Ainda no 1º turno, esta Comissão apresentou a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, a

fim de facultar a adaptação de mais de um veículo, caso haja interesse do Centro de

Formação de Condutores.

A seguir, em sua análise no 1º turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária entendeu que o projeto não gera custo ou despesa para os cofres

públicos, já que trata de relação entre particulares. No entanto, apresentou a Emenda

nº 2 ao Substitutivo nº 1, a fim de possibilitar a associação entre CFCs para aquisição

ou adaptação de veículos, a qual tem custo elevado.

Entendemos que as alterações apresentadas por diferentes comissões no 1º turno,

as quais foram integralmente aprovadas no Plenário, contribuem para o

aperfeiçoamento da matéria, razão pela qual nos posicionamos pela aprovação da

proposição no 2º turno na forma do vencido no 1º turno.
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Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.398/2007 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Cecília Ferramenta.

PROJETO DE LEI Nº 1.398/2007

(Redação do Vencido)

Obriga os centros de formação de condutores a destinar e a adaptar veículos para

aprendizagem de pessoas portadoras de deficiência física.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os centros de formação de condutores que possuírem frota superior

a dez veículos obrigados a destinar e a adaptar pelo menos um veículo para

aprendizagem de pessoas com deficiência física.

§ 1º – Os centros de formação de condutores, para cumprir o previsto no “caput”

deste artigo, poderão associar-se entre si para colocar à disposição o referido veículo.

§ 2º – Para atender ao disposto no “caput” deste artigo, os centros de formação de

condutores terão prazo de cento e oitenta dias.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.752/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.752/2008 reajusta os

valores da tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado.

Apresentada na forma de projeto de lei complementar, a proposição teve a

tramitação alterada em razão da natureza da matéria, tendo sido transformada em

projeto de lei ordinária, nos termos da Decisão da Presidência de 9/9/2008.

Aprovada no 1° turno, na forma original, retorna a proposição a esta Comissão para

receber parecer de 2° turno, nos termos regimentais .

Fundamentação
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O Projeto de lei em análise propõe o reajuste das tabelas de vencimento básico dos

cargos de Procurador do Estado, da carreira da Advocacia Pública do Estado, de que

trata a Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004. O reajuste proposto representa um

aumento de 15% no vencimento básico dos Procuradores, que, originalmente, seria

escalonado em três etapas, de forma que o primeiro aumento salarial passaria a

vigorar em 1º/1/2009, o segundo em 1º/7/2009 e o terceiro em 1º/1/2010.

Conforme já salientado em 1º turno, a proposição insere-se no conjunto de medidas

adotadas pelo Poder Executivo para promover a valorização profissional de seus

servidores. Ademais, foi apresentado durante a tramitação da matéria o impacto

financeiro e orçamentário, com o intuito de comprovar que a medida está em

conformidade com as leis orçamentárias e, em especial, com a Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

Durante a tramitação do processo, o Governador do Estado, por meio da

Mensagem nº 482, de 22/3/2010, apresentou proposta relativa ao projeto de lei em

análise, com o objetivo de alterar a data da concessão do reajuste, escalonado em

três tabelas na proposta original, que passa a ser escalonado em apenas uma tabela.

A nova proposta prevê também aumento da gratificação complementar de

produtividade - GCP - e estende 80% da citada gratificação aos integrantes da

carreira de Advogado Autárquico, do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder

Executivo, os quais também pertencem aos quadros da Advocacia-Geral do Estado.

Subsidiando a análise da matéria foi apresentada pelo Executivo nova repercussão

financeira decorrente das alterações propostas. Com efeito, o impacto financeiro

anual, no valor de R$9.339.333,61, eleva o percentual da despesa com pessoal do

Poder Executivo para 43,75% da Receita Corrente Líquida, permanecendo, portanto,

aquém dos 49% permitidos pela LRF e abaixo, inclusive, do limite prudencial de

46,55%.

Ressaltamos que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informou existir

dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e

os acréscimos dela decorrentes. E, além disso, informa que a incorporação desses

valores à folha de pagamento do Estado possui adequação orçamentária e financeira

com a Lei Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
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Orçamentárias, bem como está em conformidade com a LRF.

Vislumbramos, todavia, a necessidade de apresentar substitutivo ao projeto de lei

original, acatando integralmente o conteúdo da proposta do Governador e propondo

alterações com vistas ao aprimoramento da proposição e à sua adequação à técnica

legislativa. Ademais, foi necessário acrescentar a revogação do item II.1 do Anexo II

da Lei Complementar nº 92, de 23/6/2006, que, de forma equivocada, contém a

tabela com os vencimentos dos cargos dos Procuradores do Estado. Uma vez que a

matéria será agora tratada em lei ordinária, entendemos que o dispositivo da lei

complementar deve ser revogado para não criar controvérsia em razão de

interpretação jurídica.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.752/2008,

no 2º turno, na forma do Substitutivo n°1, a seguir  apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Estabelece a tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado e

altera a Lei n° 18.017, de 8 de janeiro de 2009, qu e institui as carreiras do Grupo de

Atividades Jurídicas do Poder Executivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, da

carreira da Advocacia Pública do Estado, de que trata a Lei Complementar nº 81, de

10 de agosto de 2004, passa a ser a constante no anexo desta lei.

Parágrafo único – A vigência da tabela de que trata o “caput” retroage a 1º de

janeiro de 2010.

Art. 2º – Os §§ 1º, 2º, 4º e 5º do art. 1º da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009,

passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os

seguintes §§ 8º e 9º:

“Art. 1° – (...)

§ 1º – A GCP será concedida apenas no mês em que os honorários rateados forem

inferiores, em relação a cada Procurador do Estado, ao valor equivalente à média

aritmética dos valores brutos dos honorários dos três anos imediatamente anteriores,

considerados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.
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§ 2º – O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor da média prevista no

§ 1º e aquele resultante do rateio mensal de honorários devido a cada Procurador do

Estado.

(...)

§ 4º – Quando os honorários devidos em função do rateio mensal, por Procurador

do Estado, forem superiores ao valor da média prevista no § 1º, o valor excedente,

até o limite correspondente a R$300,00 (trezentos reais) brutos por Procurador do

Estado que tenha recebido honorários no mês, permanecerá em conta bancária

específica, nos termos do regulamento.

§ 5º – O valor excedente retido na forma do § 4º será utilizado para pagamento da

GCP nos meses em que o total arrecadado não atingir, em novo rateio, o valor da

média prevista no § 1º, assegurado o pagamento da gratificação ainda que o valor

retido seja inferior ao valor necessário para o pagamento.

(...)

§ 8º – Caso a apuração da média de que trata o § 1º resulte em valor inferior ao da

média aritmética dos valores brutos dos honorários dos três anos imediatamente

anteriores a 2010, aplicar-se-á, em substituição à média prevista no § 1º, a média

apurada em 2010.

§ 9º – Aos ocupantes dos cargos a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei

Complementar nº 81, de 2004, em efetivo exercício, será concedida a gratificação a

que se refere o “caput” deste artigo, no percentual de 80% (oitenta por cento) do valor

concedido aos Procuradores do Estado, segundo critérios definidos pela AGE.”.

Art. 3º – Fica revogada a tabela constante no item II.1 do Anexo II da Lei

Complementar nº 92, de 23 de junho de 2006.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrus Filho - Inácio

Franco.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Procurador do Estado
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Carga horária: 40 horas semanais

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Procurador do Estado, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” de

26.3.2010.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.868/2008

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, a proposição em epígrafe dispõe

sobre a obrigatoriedade de fixação de quadro informativo com nome, registro e

especialidade do profissional médico nos locais que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189 combinado

com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno, segue, anexa, a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a obrigar a fixação de quadro informativo com nome

completo, registro e especialidade do profissional médico, bem como os respectivos

horários de atendimento, em local visível, na sala de espera ou na recepção principal

de hospitais, prontos-socorros e unidades básicas de saúde dos Municípios mineiros

com população superior a 50 mil habitantes.

A defesa dos direitos dos pacientes, objeto da proposição em comento, é um dos

princípios preconizados pela Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada

pelo Ministério da Saúde em 2006. Tomando como base o art. 196 da Constituição

Federal, esse documento tem como objetivo assegurar ao cidadão o direito básico ao

ingresso digno nos sistemas de saúde, públicos ou privados. Recomenda, ainda, que

as informações sobre os serviços de saúde contendo critérios de acesso, endereços,

telefones, horários de funcionamento, nome e horário de trabalho dos profissionais

das equipes assistenciais estejam disponíveis aos cidadãos nos locais onde a

assistência é prestada e nos espaços de controle social. Assim, o cidadão teria

acesso mais ordenado e organizado aos serviços de saúde, colaborando para o
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atendimento mais justo e eficaz.

Uma vez que no âmbito estadual existe a Lei nº 16.279, de 2006, que dispõe sobre

os direitos dos usuários das ações e serviços públicos de saúde no Estado, e tendo

em vista o princípio da consolidação das leis, a Comissão de Constituição e Justiça

propôs a inserção do comando do projeto em análise no art. 3º dessa lei, por meio da

apresentação do Substitutivo nº 1. No entanto, considerando que a matéria está mais

relacionada ao art. 2º da citada norma, esta Comissão apresentou o Substitutivo nº 2,

sugerindo lhe fosse acrescentado inciso com o comando pretendido pela proposição

em comento.

Diante da relevância das alterações que se pretende instituir com o projeto em

análise, reiteramos, portanto, o posicionamento desta Comissão no 1º turno de

tramitação da matéria, a favor da aprovação da proposição.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.868/2008, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Carlos Pimenta - Doutor

Rinaldo Valério.

PROJETO DE LEI Nº 2.868/2008

(Redação do Vencido)

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2007, que dispõe

sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o

seguinte inciso XXI:

“Art. 2º - (...)

XXI - ter acesso, no local onde a assistência é prestada, às informações sobre os

serviços de saúde contendo endereços, telefones, horários de funcionamento,

especialidades oferecidas, nome, número de registro no órgão profissional e horário

de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.417/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei nº 3.417/2009 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao

disposto no § 1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.417/2009, na forma aprovada em Plenário, tem como

finalidade autorizar a doação ao Município de Piranga de imóvel com área de 450m²,

localizado na Rua Santa Efigênia, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

construção do novo prédio da Unidade Básica de Saúde Dr. Solon Ildelfonso. Ainda

em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do

Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou se modificada sua finalidade.

É importante observar que a transferência de domínio de bem público estadual

somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.417/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Inácio Franco - Sebastião

Costa - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.417/2009

(Redação do vencido)

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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.147/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em epígrafe altera

a estrutura do quadro de pessoal dos serviços auxiliares e o plano de carreira dos

servidores efetivos da referida Corte de Contas.

Aprovada no 1° turno na do Substitutivo nº 1, com a s Emendas nºs 1 e 2, retorna a

matéria a esta Comissão para receber parecer de 2° turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em tela altera a estrutura do quadro de pessoal dos serviços

auxiliares e o plano de carreira dos servidores efetivos da Corte de Contas do Estado.

Durante a tramitação do projeto de lei, o Presidente do Tribunal de Contas,

atendendo a solicitação do governo do Estado, promoveu a adequação das medidas
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propostas aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que justificou a

apresentação do Substitutivo n° 1 pela Comissão de Constituição e Justiça.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que o Presidente do Tribunal de Contas do Estado enviou a esta Casa a repercussão

financeira da proposta por meio do Ofício n° 5604/2 010. Conforme demonstrado pelo

referido documento, o impacto foi estimado em R$18.091.352,51. Considerando-se a

receita corrente líquida, informada no mesmo documento, conclui-se que foram

observados os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.147/2010, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Sebastião Costa - Lafayette de

Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 4.147/2010

(Redação do Vencido)

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado, constante no 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$691,37 (seiscentos e noventa e um reais e trinta e

sete centavos), a partir de 1º de junho de 2010.

Art. 2º – 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.

Art. 3º – 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.
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§ 1° – A parcela de complementação remuneratória de  que trata o “caput” é variável

e diferenciada, tem valor máximo de R$1.000,00 (mil reais) e será paga aos

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo:

I – de Agente do Tribunal de Contas, em valor correspondente à diferença entre o

limite de vencimento de R$1.761,34 (mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e

quatro centavos) e o vencimento básico do servidor;

II – de Oficial do Tribunal de Contas, em valor correspondente à diferença entre o

limite de vencimento de R$2.866,56 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e

cinquenta e seis centavos) e o vencimento básico do servidor;

III – de Técnico do Tribunal de Contas, em valor correspondente à diferença entre o

limite de vencimento de R$3.923,11 (três mil novecentos e vinte e três reais e onze

centavos) e o vencimento básico do servidor.

§ 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 § 1° deste artigo.

§ 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. 4º – Ficam transformados com a vacância:

I – em setenta cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Inspetor de

Controle Externo, código TC-NS-01, setenta cargos de Técnico do Tribunal de

Contas, especialidade Técnico de Controle Externo II, código TC-NS-03;

II – em oitenta e um cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade

Técnico de Controle Externo I, código TC-NS-02, cinquenta e oito cargos de Técnico

do Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Controle Externo IV, código TC-NS-

05, nove cargos de Oficial do Tribunal de Contas, especialidade Assistente Técnico

de Controle Externo, código TC-SG-01, que não foram extintos nos termos do art. 14

da Lei nº 10.858, de 5 de agosto de 1992, e quatorze cargos de Oficial do Tribunal de

Contas, especialidade Assistente de Controle Externo III, código TC-SG-02.

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 desta lei.
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Art. 6º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

classificações orçamentárias.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – Fica revogado o inciso II do art. 13 da Lei nº 12.974, de 28 de julho de

1998.

ANEXO

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2010)

“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

Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 26.3.2010.

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

* - A tabela contendo o Quadro Suplementar da Secretaria do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26.3.2010.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.384/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei n° 4.384/2010 cria

cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do

Estado, dispõe sobre a revisão de vencimentos e dá outras providências.

Aprovada no 1° turno com as Emendas n° s 1 a 3, retorna a matéria a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a criar 435 cargos no quadro de pessoal do
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Ministério Público - MP -, disciplina a revisão geral dos vencimentos dos servidores,

de acordo com o art. 37, inciso X, da Constituição da República, no percentual de

10%, e dá outras providências.

O projeto suscitou ampla discussão no 1° turno e fo i aprovado em Plenário com as

Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, as quais

buscaram apenas atender a aspectos de técnica legislativa.

Conforme a manifestação desta Comissão no 1° turno,  as despesas com pessoal

do MP representam atualmente 1,73% da Receita Corrente Líquida - RCL -, estando,

portanto, dentro dos limites legais. Considerando-se o impacto financeiro anual da

proposta em análise, que elevará a despesa com pessoal para R$565.956.303,00,

conforme informado pelo Ofício n° 362/2010, e a RCL  para o exercício de 2010,

informada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio do Ofício nº

20/2009, os gastos com pessoal do referido órgão permanecerão dentro dos limites

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Por fim, ressaltamos que a proposição em tela atende também ao disposto no

inciso II do art. 169 da Constituição Federal, que exige autorização específica na Lei

de Diretrizes Orçamentárias - LDO - para a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração, tendo em vista que a LDO em vigor (Lei n° 18.313, de

2009) traz a referida autorização em seu art. 15.

Assim, entendemos não haver óbice à aprovação do projeto em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.384/2010 no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Sebastião

Costa.

PROJETO DE LEI N° 4.384/2010

(Redação do Vencido)

Cria cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, dispõe sobre a revisão de vencimentos e dá outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados, no Quadro de Provimento Efetivo do Quadro Permanente

dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a que se

refere o art. 3° e o Anexo I, item I.1, da Lei n° 1 6.180, de 16 de junho de 2006,

alterados pelo art. 5° e Anexo I da Lei n° 17.681, de 23 de julho de 2008:

I - cento e vinte e um cargos de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34;

II - duzentos e oitenta e dois cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-

48.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, os quantitativos de cargos

de Oficial do Ministério Público e de Analista do Ministério Público, constantes no item

I.1 do Anexo I da Lei n° 16.180, de 2006, passam a ser, respectivamente, de mil

trezentos e vinte e um e de mil duzentos e trinta e dois.

Art. 2º - Ficam criados, no Quadro Específico de Provimento em Comissão do

Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais, a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006:

I - dois cargos de Assessor Especial, padrão MP-92;

II - três cargos de Coordenador III, padrão MP-83;

III - cinco cargos de Coordenador II, padrão MP-75;

IV - sete cargos de Coordenador I, padrão MP-71;

V - cinco cargos de Assessor IV, padrão MP-73;

VI - dez cargos de Assessor III, padrão MP-70.

Art. 3º - Os cargos de Assessor Especial Financeiro e de Assessor Especial

Administrativo, ambos padrão MP-92, a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº

16.180, de 16 de junho de 2006, passam a ser de recrutamento amplo.

Art. 4º - Os cargos de Supervisor I e Supervisor II, de que trata o item “c” do Anexo

III da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006, passam a denominar-se,

respectivamente, Assessor Administrativo I e Assessor Administrativo II, mantidos os

respectivos códigos, a forma de provimento, os padrões de vencimento e os

quantitativos.

Art. 5º - O vencimento do cargo de Diretor-Geral passa a corresponder ao padrão

MP-92, mantidos os respectivos código e forma de provimento.
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Art. 6º - Ao servidor do Ministério Público investido em cargo de provimento em

comissão é vedado o direito ao recebimento de horas extras em razão da prestação

de serviços extraordinários.

Art. 7º - O quadro de multiplicadores da Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos constante do item IV.2 do Anexo III da Lei n° 17.681, de vinte e três de

julho de 2008, passa a vigorar com os valores constantes do Anexo I desta lei.

Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º - O Anexo III da Lei n° 16.180, de 2006, pa ssa a vigorar na forma do Anexo II

desta lei.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 1º de

janeiro de 2010 os efeitos do disposto no art. 7º.

ANEXO I

(a que se refere o art. 7° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO III

(a que se referem os arts. 7º e 8º da Lei nº 17.681, de 23 de julho de 2008)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 9° da Lei n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

(...)

IV.2 - Multiplicadores

Padrão Valor

MP-01 ao MP-44 R$811,80

MP-45 ao MP-60 R$798,60

MP-61 ao MP-79 R$786,50

MP-80 ao MP-98 R$767,80””

ANEXO II

(a que se refere o art. 9° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 3° da Lei n° 16.180, de 16 de junho de 2006)
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Quadro Específico de Provimento em Comissão

A - Grupo de Direção

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento em Comissão - Grupo de

Direção - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26.3.2010.

B - Grupo de Assessoramento

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento em Comissão - Grupo de

Assessoramento - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26.3.2010.

C - Grupo de Supervisão

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento em Comissão - Grupo de

Supervisão - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26.3.2010.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.386/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 4.386/2010 “reajusta o

subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências”.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1,  retorna a matéria a esta

Comissão para receber parecer de 2° turno, nos term os regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a reajustar o subsídio dos membros da Defensoria

Pública, escalonado em três etapas, até atingir R$12.000,00, em setembro de 2012.

O projeto suscitou ampla discussão no 1° turno e fo i aprovado em Plenário na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comiss ão de Constituição e Justiça, que

busca apenas atender aos aspectos da técnica legislativa.

Conforme manifestação desta Comissão no 1° turno, a s despesas com pessoal do

Poder Executivo atualmente estão dentro dos limites legais. Considerando o impacto

financeiro anual de R$10.996.705,00 decorrente da aprovação do projeto de lei em

epígrafe no exercício de 2010, informado por meio do Ofício n° 508/2010, e a Receita

Corrente Líquida - RCL - para o exercício de 2010, informada pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão por meio do Ofício nº 20/2009, os gastos com
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pessoal no corrente ano permanecerão dentro dos limites estabelecidos pela Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF.

Por fim, ressaltamos que a proposição em tela atende também ao disposto no

inciso II do art. 169 da Constituição Federal, que exige autorização específica na Lei

de Diretrizes Orçamentárias – LDO – para a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração, tendo em vista que a LDO em vigor - Lei n° 18.313, de

2009 - traz a referida autorização em seu art. 15.

Assim, entendemos não haver óbices para a aprovação do projeto em análise,

porque atende aos requisitos legais.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.386/2010, no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Sebastião

Costa.

PROJETO DE LEI N° 4.386/2010

(Redação do Vencido)

Reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O subsídio dos membros da Defensoria Públ ica, de que trata a Lei n°

17.162, de 26 de novembro de 2007, passa a ser o constante no Anexo I desta lei,

observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto no “caput”, o Anexo I da Lei nº

17.162, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 2° – O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral, de que trata a Lei n° 17.162, de 2007, passa a ser o fixado no

Anexo II desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto no “caput”, o Anexo II da Lei nº

17.162, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 17.162, de 26 de novembro de 2007)

I.1 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(de 1° de maio de 2010 a 31 de agosto de 2011)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública, de 1° de maio

de 2010 a 31 de agosto de 2011, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

26.3.2010.

I.2 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(de 1° de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública, de 1° de

setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

26.3.2010.

I.3 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(a partir de 1° de setembro de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública a partir de 1°

de setembro de 2012 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26.3.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 17.162, de 26 de novembro de 2007)

II.1 Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral

(de 1° de maio de 2010 a 31 de agosto de 2011)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral, de 1° de maio de 2010 a 31 de agosto de 2011,

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26.3.2010.

 (a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 20 10)

II.2 Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral
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(de 1° de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral, de 1° de setem bro de 2011 a 31 de agosto de

2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26.3.2010.

II.3 Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral

(a partir de 1° de setembro de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral a partir de 1° de setembro de 2012 foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 26.3.2010.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 2 À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a Proposta de Emenda à

Constituição nº 14/2007 dá nova redação ao art. 273 da Constituição do Estado.

A proposição foi encaminhada a esta Comissão Especial, que opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, desta Comissão.

Na fase de discussão da proposta no 1º turno, foi apresentado, em Plenário, o

Substitutivo nº 2, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O substitutivo em exame tem por objetivo alterar a redação da Proposta de Emenda

à Constituição nº 14/2007. O texto original prevê que sejam estendidas aos

Delegados de Polícia as garantias funcionais inerentes aos Defensores Públicos e

aos Procuradores do Estado. A modificação prevista no substitutivo tem por objetivo

que o cargo de Delegado de Polícia seja, para todos os fins, integrante das carreiras

jurídicas do Estado.

Esse substitutivo reproduz, integralmente, a Proposta de Emenda à Constituição nº

57/2009, de autoria do Governador do Estado, anexada, por ato da Mesa desta
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Assembleia, à Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007.

Saliente-se que não cabe questionar eventual carência de legitimidade parlamentar

para o exercício da iniciativa legislativa, já que proposição oriunda do Poder

Executivo foi anexada à Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007.

Reiteramos, neste parecer, todas as considerações externadas por esta Comissão

no parecer de 1º turno sobre a matéria. Com efeito, entendemos que Delegado de

Polícia é cargo inserido no rol das carreiras jurídicas estatais e, como cada uma

delas, merecedor de tratamento peculiar. Não por acaso, acolhemos, em sua

totalidade, o texto originalmente apresentado, motivo pelo qual no Substitutivo nº 1

procedemos apenas a ajustes de técnica legislativa.

Note-se, contudo, que a proposta sob análise padece de impropriedades técnicas

que comprometem sua aprovação nos termos em que se apresenta. É que o texto

oferecido em substituição tem a seguinte redação: “o cargo de Delegado de Polícia

(...) integra (...) as carreiras jurídicas do Estado”. Decompondo o texto, temos duas

afirmações em contradição, quais sejam: 1) Delegado de Polícia é cargo; e 2) esse

cargo integra as carreiras jurídicas do Estado.

Ora, consoante definições consagradas no direito administrativo e positivadas, por

exemplo, nos arts. 3º a 6º do Estatuto do Servidor, cargo público é o conjunto de

atribuições e responsabilidades vinculado a servidor público, criado por lei, com

denominação própria, número certo, pagamento pelos cofres públicos, provimento em

caráter efetivo ou em comissão, em carreira ou isolado. Classe é o agrupamento de

cargos por identidade profissional. Carreira é o conjunto de classes, escalonadas

segundo o padrão de vencimentos.

Pode-se concluir dessas definições, ora assumidas como premissas, que cada

cargo se situa em uma, e em apenas uma, carreira. Assim, por imposição lógica, ou

haverá um cargo de Delegado de Polícia em uma carreira jurídica, ou vários cargos

de Delegado de Polícia em igual número de carreiras jurídicas.

Apontem-se, também, outros problemas de ordem formal, como a ausência de

ementa e de fórmula de promulgação no Substitutivo nº 2. Essas inadequações,

todavia, não comprometem a proposta. É que o cargo de Delegado de Polícia, a par

de suas diversas especificidades, deve, em qualquer hipótese, ser considerado
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integrante de carreira jurídica.

A proposta contida no substitutivo em epígrafe é, portanto, meritória e merece

prosperar. É que, exatamente pelos motivos expressos no parecer que emitimos,

sobre a matéria, será apropriado acrescer ao art. 140 da Constituição Estadual

parágrafo explicitando a natureza jurídica do cargo de Delegado de Polícia. Cabe,

nesse caso, modificar a redação do Substitutivo nº 2, sem perda de sua substância,

sendo certo que os objetivos abrigados na proposta original permanecerão bem

atendidos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela rejeição do Substitutivo nº 2 apresentado à

Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007 e pela aprovação do Substitutivo nº 3,

a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Acrescenta parágrafo ao art. 140 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 140 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 140 - (...)

§ 4º - O cargo de Delegado de Polícia integra, para todos os fins, carreira jurídica.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Fahim Sawan, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 13 A 37 AO PROJETO DE LEI Nº 4.387/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 4.387/2010 “reajusta os

valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo e dá

outras providências”.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 a 9, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à

Comissão de Administração Pública, que, em sua análise do mérito, opinou por sua
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aprovação com as Emendas nºs 1 a 9, apresentadas pela Comissão de Constituição

e Justiça, e com as Emendas nºs 10 a 12, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação da proposição com as Emendas nºs 1 a 9, apresentadas pela Comissão

de Constituição e Justiça, e pela rejeição das Emendas nºs 10 a 12, apresentadas

pela Comissão de Administração Pública.

Encerrada a discussão em 1º turno, foram apresentadas em Plenário as Emendas

nºs 13 a 37, cabendo agora a esta Comissão emitir parecer sobre elas, nos termos

regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a reajustar os valores das tabelas de vencimento

básico das carreiras do Poder Executivo, sendo 10% para 121 carreiras e para os

cargos de direção e assessoramento e 15% para os policiais civis, militares,

bombeiros militares e agentes de segurança. Além disso, eleva o piso remuneratório

dos professores e especialistas em educação e institui novas tabelas salariais para a

carreira de médico da Fhemig. Todos os reajustes previstos no referido projeto terão

vigência a partir de maio de 2010.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informou que o projeto

não encontra óbice à sua aprovação, pois atende a todos os aspectos formais de

constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e apresentou as Emendas nºs 1 a 9. As

Emendas nºs 1 a 3 acolhem as propostas enviadas pelo Governador, por meio por

meio da Mensagem nº 512/2010, e as Emendas nºs 4 a 9 ajustam a proposta à

técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública corroborou o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e apresentou as Emendas nºs 10 a 12, que criam um auxílio-

ransporte para servidores, estende benefícios dos policiais militares a outras

categorias e vincula o subsídio dos Delegados da Polícia Civil ao subsídio dos

Defensores Públicos.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, aprovou a

proposição com as Emendas nºs 1 a 9, apresentadas pela Comissão de Constituição

e Justiça, por entender que elas aprimoram o texto legal, e rejeitou as Emendas nºs
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10 a 12, apresentadas pela Comissão de Administração Pública, porque elas

aumentam os gastos com despesa de pessoal, gerando impacto financeiro no

Orçamento do Estado.

Encerrada a discussão em 1º turno, foram apresentadas em Plenário as Emendas

nºs 13 a 37, sobre as quais passamos a nos manifestar.

As Emendas nºs 13 a 16 e 19 pretendem que o reajuste previsto no projeto seja

retroativo a janeiro de 2010. A Emenda nº 35 estende o reajuste aos integrantes do

Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado

de Fazenda a que se refere o art. 13 do projeto. A Emenda nº 36 aumentam o

percentual de reajuste previsto no art. 1º do projeto.

As Emendas nºs 17, 20, 23 e 24, além de retroagir o reajuste a 1º de janeiro de

2010, trazem outras medidas, tais como o aumento do percentual de reajuste e a

previsão de que determinados reajustes não implicarão em dedução no valor da

Vantagem Temporária Incorporável – VTI. Destacamos que a Emenda nº 27 também

pretende impedir a dedução no valor da VTI do acréscimo ao vencimento básico

previsto para as carreiras da educação citadas no art. 7º do projeto.

As Emendas nºs 18 e 30 preveem, respectivamente, a concessão de gratificação de

periculosidade de 25% aos servidores de que trata o projeto e a concessão de

gratificação por atividade de risco a determinados servidores da área de defesa social

tratados no art. 2º do projeto. As Emendas nºs 21, 22, 25, 26, 29 e 37 instituem ou

aumentam piso de vencimento básico para algumas carreiras.

A Emenda nº 28 cria adicional por exibição pública para servidores da Fundação

Clóvis Salgado.

As Emendas nºs 31 e 32 estendem a todos os servidores da Fhemig e da

Hemominas a incorporação da Gratificação Complementar – GC – concedida, no art.

9º, à carreira de médico da Fhemig. A Emenda nº 34 equipara os salários, benefícios

e vantagens dos contratados temporários aos dos servidores efetivos.

A Emenda nº 33, que revoga os dispositivos que preveem a dedução dos valores

concedidos a título de reajustes da Gedima e da Gedama, fica prejudicada com a

aprovação do projeto. Além disso, a referida alteração acarreta aumento de despesa

com pessoal.
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Observe-se que, embora veiculem medidas distintas, as Emendas nºs 13 a 37,

apresentadas em Plenário, aumentam os gastos com despesa de pessoal, gerando

impacto financeiro no Orçamento do Estado. Conforme jurisprudência pacificada do

Supremo Tribunal Federal – STF – (vide Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI -

2.791/PR, ADI 4.062MC/SC, ADI 2.113/MG), é inconstitucional emenda parlamentar a

projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo de que resulte aumento de

despesa, afrontando o art. 63, I, combinado com o art. 61, §1º, II, "f", da Constituição

Federal. Por esse motivo, essas emendas devem ser rejeitadas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 13 a 37, apresentadas

em Plenário, ao Projeto de Lei nº 4.387/2010.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Rosângela Reis - Inácio Franco - Lafayette de

Andrada - Vanderlei Miranda.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, José Henrique, Weliton Prado e

Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem nº 488/2010 (encaminhando solicitação de tramitação

em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 4.387/2010), do Governador do

Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 4.406 a 4.411/2010 - Requerimentos nºs 5.751 a 5.788/2010 - Requerimento do

Deputado Fábio Avelar - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, do Trabalho, de Defesa do Consumidor, de Segurança Pública e de

Cultura e dos Deputados Tiago Ulisses e Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos:

Discursos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Domingos Sávio, Weliton

Prado e Fábio Avelar - Registro de Presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e

Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.387/2010; discurso do Deputado Padre João; questão de ordem; discurso do

Deputado Padre João; apresentação das Emendas nºs 13 a 37; encerramento da

discussão; encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus

Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio -
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Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar

- Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares

- Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Gláucia Brandão, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 488/2010*

Belo Horizonte, 24 de março 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 4.387, de 2010, que reajusta os

valores da tabela de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que

menciona e dá outras providências, seja apreciado em regime de urgência.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.387/2010.

*- 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 4.406/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Lagoa Grande - Acomlag -,

com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Lagoa

Grande - Acomlag -, com sede no Município de Formiga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Lagoa Grande - Acomlag -, com sede no Município de

Formiga. É uma associação civil comunitária, sem fins lucrativos, que tem por

finalidade incentivar, fiscalizar e promover ações para a preservação e recuperação

ambiental e paisagística das áreas comuns dos lotes e módulos no entorno da Lagoa

Grande, para o uso e ocupação do solo, visando ao desenvolvimento sustentável e a

melhoria das condições do lugar, podendo, para essa finalidade, firmar convênio com

os órgãos públicos competentes; auxiliar os moradores e frequentadores da Lagoa

Grande na obtenção de bons níveis de segurança e tranquilidade; estimular a

integração da comunidade local, através de encontros, congraçamentos, difusão de

informações, eventos religiosos e debates de problemas de interesse comum.

Considerando a missão e os objetivos da Associação, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.407/2010

Obriga as operadoras de acesso às redes digitais de banda larga a garantir ao

assinante, em qualquer horário, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da capacidade

máxima contratada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os prestadores de serviço de acesso às redes digitais de banda larga

deverão garantir ao assinante, em qualquer horário, no mínimo 50% (cinquenta por

cento) da capacidade máxima contratada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: No Procon estadual, onde as empresas de telecomunicações

respondem por quase 40% das reclamações, as queixas com relação à banda larga

representaram 70% das reclamações contra operadoras fixas e 60% do setor móvel.

Uma das principais queixas no Procon é a oferta do serviço em índices abaixo dos

contratados, razão pela qual estamos propondo a fixação de um limite de velocidade

que não deve ser inferior a 50%, em nenhuma hipótese, à taxa de transmissão

contratada. Um dos questionamentos recorrentes é quanto ao conceito de banda

larga oferecida no País, que é considerada aquela acima de 64 Kbps, quando as

normas internacionais estabelecem como banda larga apenas os sinais emitidos em

velocidades superiores a 1 Mbps.

No momento em que o governo federal anuncia a divulgação iminente de um

Projeto Nacional de Banda Larga, consideramos que a adoção de medida mais

efetiva e abrangente para assegurar a qualidade e essencialidade desse serviço é

primordial para a promoção da cidadania e para o desenvolvimento econômico e

social no contexto da nova sociedade da informação. Assim, pedimos o apoio dos

parlamentares para a aprovação desta proposição.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.408/2010

Dispõe sobre a implantação de cursos profissionalizantes exclusivos para pessoas

portadoras de necessidades especiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar e oferecer cursos

profissionalizantes exclusivamente às pessoas portadoras de necessidades

especiais, através da Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda - Subter.

Art. 2º - Os cursos profissionalizantes a que se refere o artigo anterior poderão ser

ministrados nos finais de semana, em instalações de escolas públicas.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Juninho Araújo

Justificação: O último senso concluído pelo IBGE revela que 15% da população

brasileira é formada por pessoas portadoras de necessidades especiais. Este

percentual representa aproximadamente 24 milhões de habitantes, número que

supera a população de alguns países.

Esses cerca de 24 milhões de brasileiros e brasileiras constituem uma força de

trabalho imensa, que deve e precisa ser aproveitada e valorizada. A legislação

vigente busca esse objetivo obrigando as empresas a reservar uma pequena cota de

vagas a pessoas com necessidades especiais; todavia, mais de um milhão destas

vagas de trabalho continuam sem ser preenchidas, conforme a imprensa tem

noticiado.

O problema não está na desobediência da lei, mas no fato de que grande parte das

vagas oferecidas exige mão de obra especializada, e, infelizmente, o mercado não

atende a tal demanda.

O que torna injusta a caminhada em busca de qualificação profissional para as

pessoas portadoras de necessidades especiais é a inexistência de um programa

oficial, de grande alcance, com o objetivo exclusivo de dar especialização a essas

pessoas, preparando-as para ocuparem as vagas de emprego a que têm direito. Os
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cursos profissionalizantes existentes - que são poucos para um país com uma

população em torno de 180 milhões de habitantes - são elaborados e ministrados

sem nenhuma preocupação de facilitar o aprendizado de pessoas com necessidade

especial que desejam aprimorar sua mão de obra.

A finalidade desta proposição é preencher essa lacuna, contando com a

Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda - Subter - para elaborar e ministrar

cursos profissionalizantes voltados exclusivamente às pessoas portadoras de

necessidades especiais.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste

importante 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 4.409/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública

Municipal - Consep -, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública Municipal - Consep -, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública Municipal - Consep -,

com sede no Município de Morada Nova de Minas, é uma entidade civil sem fins

lucrativos. Tem entre suas finalidades precípuas constituir-se em canal privilegiado

pelo qual as autoridades policiais e de órgãos do sistema de defesa social locais

auscultarão a comunidade, contribuindo para que as instituições estaduais operem

em benefício dos cidadãos e da comunidade.

O referido Conselho está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções. Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua

declaração de utilidade pública.
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Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.410/2010

Declara de utilidade pública a Associação das Caminhantes da Estrada Real - Acer

-, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Caminhantes da

Estrada Real - Acer -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Fundada em 2006, a Associação das Caminhantes da Estrada Real -

Acer -, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade sem fins econômicos, tem

como finalidade promover caminhadas com grupos de mulheres, especialmente no

roteiro denominado Estrada Real.

Ademais, atua na promoção das áreas de cultura, educação, turismo, saúde e

assistência social e na defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável,

buscando a melhoria da qualidade de vida de suas comunidades-alvo; incentiva o

resgate da memória coletiva, dos valores e dos costumes e, destacadamente, a

preservação do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e paisagístico; apoia

pesquisas e estudos sobre a arte e a cultura mineiras.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pela Associação das

Caminhantes da Estrada Real, contamos com o apoio dos nobres parlamentares a

este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.411/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos Parentes, Amigos e

Portadores de Epidermólise Bolhosa - Ampapeb -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira dos Parentes,

Amigos e Portadores de Epidermólise Bolhosa - Ampapeb -, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Eros Biondini

Justificação: A epidermólise bolhosa é um grupo de distúrbios hereditários em que

ocorre a formação massiva de vesículas cutâneas em consequência de um trauma

menor. Apresenta-se de formas variadas, desde uma vesícula pequena até sua forma

letal, caso em que a presença constante e intensa de vesículas e cicatrizes acaba

levando à morte.

Com a finalidade de prestar apoio científico, social, assistencial e material aos

portadores dessa enfermidade, foi criada, em Belo Horizonte, a Associação Mineira

dos Parentes, Amigos e Portadores de Epidermólise Bolhosa - Ampapeb -, entidade

com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

A Associação realiza ações beneficentes, recreativas, sociais, científicas e culturais,

voltadas para os portadores de epidermólise bolhosa; representa esse grupo na

defesa de seus direitos sociais, profissionais, coletivos e individuais; promove sua

valorização e integração na comunidade e organiza eventos voltados para a pesquisa

da enfermidade, consolidando seus resultados em publicações.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pela Ampapeb, contamos com

o apoio dos nobres parlamentares a este 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.

REQUERIMENTOS

Nº 5.751/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a comunidade de Josenópolis pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.752/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Juvenília pelos 15 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.753/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Lagoa dos Patos pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.754/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Miravânia pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.755/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Montalvânia pelos 48 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.756/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ninheira pelos 15 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.757/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Nova Porteirinha pelos 15 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.758/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Novorizonte pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.759/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Olhos D'Água pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.760/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Padre Carvalho pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.761/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Padre Paraíso pelos 48 anos de emancipação
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desse Município.

Nº 5.762/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pai Pedro pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.763/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Patis pelos 15 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.764/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ponto Chique pelos 15 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.765/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Porteirinha pelos 72 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.766/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Raposos pelos 62 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.767/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Riacho dos Machados pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.768/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Rubelita pelos 48 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.769/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Salinas pelos 130 anos de emancipação desse

Município.

Nº 5.770/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Santana de Pirapama pelos 62 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.771/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São João da Ponte pelos 67 anos de

emancipação desse Município.
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Nº 5.772/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São João da Lagoa pelos 15 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.773/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São João das Missões pelos 15 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.774/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São João do Pacuí pelos 15 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.775/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São João do Paraíso pelos 67 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.776/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Taiobeiras pelos 57 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.777/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Turmalina pelos 62 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.778/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Uruana de Minas pelos 15 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.779/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Vargem Grande do Rio Pardo pelos 15 anos

de emancipação desse Município.

Nº 5.780/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelos 57 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.781/2010, do Deputado João Leite, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Clube Atlético Mineiro pelos 102 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 5.782/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
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Presidente do Ipsemg pedido de providências para promover a realização de

concurso público destinado ao provimento de cargos no Hospital Governador Israel

Pinheiro, tendo em vista a matéria "Funcionários decidem atender só caso de

urgência e emergência no Ipsemg", veiculada no jornal "O Tempo", em 23 de março,

que aponta a insuficiência de servidores como fator motivador da redução de leitos no

estabelecimento de saúde. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.783/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para estabelecer o

tempo máximo de cinco horas em todas as 18 áreas criadas para estacionamento

rotativo no Bairro Santo Agostinho, nesta Capital. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.784/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério Público da Comarca de Ipatinga pedido de providências

para acompanhar o inquérito da Polícia Civil que apura o homicípio do Sr. Eules dos

Santos Ricardo, ocorrido em 11/12/2007, no Município de Ipatinga. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.785/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado pedido de providências para

apurar denúncias de utilização, pelo Juiz de São Gonçalo do Sapucaí, de guarda-

costas particular armado, que estaria ameaçando pessoas do Município. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.786/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para agilizar o

inquérito que apura o homicídio do Sr. Eules dos Santos Ricardo, ocorrido em

11/12/2007, no Município de Ipatinga. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.787/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de providências para apurar

denúncias de abuso de autoridade e de violações aos direitos humanos,

supostamente praticadas pelos policiais militares Cap. Gilberto, Sd. Carlos e Sd.

Marcelo contra Grete de Oliveira e sua filha de 10 anos, em São Gonçalo do Sapucaí.

Nº 5.788/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte pedido de



____________________________________________________________________________
1199

providências para conceder a Ricardo Lourenço da Silva, detido no Presídio Inspetor

José Martins Drumond, em Ribeirão das Neves, os benefícios de execução de pena a

que tiver direito.

Do Deputado Fábio Avelar em que solicita seja promovida ação civil pública para

proteção dos interesses difusos e coletivos, social e do meio ambiente, em face de

medida da Anac, que revogou portaria proibindo pousos e decolagens de aeronaves

com mais de 50 assentos no Aeroporto da Pampulha. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, do Trabalho, de Defesa do Consumidor, de Segurança Pública e de

Cultura e dos Deputados Tiago Ulisses e Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos ao Deputado Weliton

Prado, nosso atuante companheiro de partido, que preside esta reunião; aos

Deputados e Deputadas; aos telespectadores da TV Assembleia, aos profissionais da

Casa e ao público presente. Quero mencionar nossa participação em Brasília nessa

terça-feira, no seminário “Mulheres do futuro - A formação de uma geração

consciente”, organizado pela bancada feminina da Câmara Federal e pela

Procuradoria Especial da Mulher, recentemente criada naquela Casa. Ressalto que

pontuamos a necessidade de a existência dessa Procuradoria Especial da Mulher ter

repercussão nas Assembleias de todo o País, assim como de haver maior

interlocução entre as bancadas femininas federal e estaduais - temos de formar uma

rede, Deputada Gláucia Brandão, porque a ação das mulheres no País e no Estado é

muito importante, sobretudo na defesa dos nossos direitos. Ora, o objetivo da

Procuradoria é exatamente receber reivindicações da sociedade civil, promover a

fiscalização e a defesa de direitos, além de receber, examinar e encaminhar aos

órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher.

As palestrantes pontuaram aspectos dos direitos das mulheres, e o interessante é

que foram exatamente aqueles que temos debatido nesta Casa. Problemas

semelhantes foram levantados, como a necessidade de a mulher ocupar espaço no
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poder para colocá-lo a serviço de uma sociedade mais justa e igualitária. Também se

destacou a questão da saúde da mulher, do direito à saúde e ao atendimento. Quanto

à questão penitenciária, também destacada, mencionou-se que no Espírito Santo há

uma penitenciária feminina em situação extremamente grave, de superlotação e

desrespeito, sem qualquer possibilidade de ressocialização. Não defendemos a

impunidade, mas queremos que o sistema penitenciário propicie a ressocialização.

Sabemos que o custo “per capita” do sistema penitenciário brasileiro está hoje em

torno de R$2.300,00 por mês, e a situação é a mesma em Minas Gerais. Para a

ressocialização, reservam-se de 10% a 15%, no máximo. Ou seja, estamos

alimentando a violência com o sistema penitenciário que temos. Isso foi ressaltado

principalmente em relação ao sistema penitenciário feminino, e temos de unir forças

para avançar nesse aspecto.

Pontuamos, aliás, a questão da droga e do “crack”. Os jovens de Minas têm

debatido esse tema na Comissão de Segurança Pública. O uso do “crack” é um

problema nacional. A grande maioria dos usuários era composta por rapazes, mas

agora muitas jovens, mulheres e moças estão sendo atraídas pelo “crack”, pela

droga.

O Presidente da Comissão de Segurança Pública, Deputado João Leite, está aqui.

A nossa Comissão tem ido a todas as regiões de Minas Gerais para debater esse

assunto, de extrema urgência e necessidade, pois devemos mudar realmente esse

quadro. É participando, sugerindo, cobrando e apoiando ações positivas dos órgãos

públicos que conseguiremos isso. Em Brasília, o uso do “crack” e de outras drogas

pelas mulheres também foi destacado.

Podemos perceber que há necessidade premente da integração maior da bancada

feminina. Mencionei em Minas e em Brasília o papel que a nossa bancada e a

Comissão de Segurança Pública tiveram em relação ao caso do “serial killer” que

atingiu tantas mulheres. Deputado João Leite, nosso Presidente, nessa questão

mencionamos sempre que, definitivamente, não pode haver impunidade. De fato, a

sociedade civil organizada, a Comissão de Segurança Pública desta Casa, que atuou

na mobilização das famílias, e a imprensa possibilitaram melhor trabalho e mais

agilidade no caso. A polícia antes teve um problema realmente sério em relação à



____________________________________________________________________________
1201

impunidade nesse caso, pois esse “serial killer” havia cometido um crime, seu

processo não tinha sido concluído e, quando ainda estava fora da cadeia, matou mais

cinco mulheres. Mas, ao mesmo tempo, as Polícias Civil e Militar se integraram e

deram uma resposta ágil à população. Isso aconteceu não apenas pelo próprio papel

das polícias, que viram a urgência e a gravidade do caso e estiveram presentes

várias vezes na Comissão de Segurança Pública, mas também pela pressão das

famílias e da sociedade. Deputado João Leite, nosso Presidente, a nossa Comissão

teve um papel importante nesse caso, e V. Exa. sabe disso. Passo a palavra ao

nosso Presidente, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputada Maria Tereza Lara, muito obrigado.

Aproveito o pronunciamento de V. Exa. para agradecer-lhe. Agradecer o papel tão

importante de V. Exa. na Comissão de Segurança Pública, sua disposição, sua

disponibilidade e o planejamento que fizemos de visitar praticamente todo o Estado,

17 Regiões Integradas de Segurança Pública - Risps. V. Exa. esteve presente em

todas as audiências.

Sua preocupação inicial com sua Betim trouxe um grande avanço para a cidade e,

agora, para além de Betim, o avanço da Comissão de Segurança Pública

praticamente em todo o Estado. Como V. Exa. disse, ouvindo e sugerindo buscamos

melhoras para nossa população, para que tenha o sentimento de segurança. Além

disso, gostaria de agradecer o seu esforço de estar presente em Brasília, em todos os

encontros e na Conferência Nacional de Segurança Pública a fim de trazer

informações à nossa Comissão.

Minha palavra, como Presidente, é de agradecimento a todo esse esforço que V.

Exa. tem feito de estar em todos os lugares, cumprindo papel tão importante como

Vice-Presidenta da Comissão de Segurança Pública, e totalmente comprometida.

Muito obrigado. Se não fosse o desempenho de V. Exa., dificilmente teríamos

conseguido realizar esse trabalho na Comissão. As visitas aos familiares das vítimas

do “serial killer” foi um momento especialmente importante. Foi um momento em que

houve grande reconhecimento das famílias, pois sentiam-se um pouco abandonadas

e a Comissão de Segurança Pública e a Assembleia Legislativa estiveram presentes.

Então, gostaria de dizer-lhe uma palavra de agradecimento, de reconhecimento e
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de elogio ao trabalho e à presença de V. Exa. na Comissão de Segurança Pública.

Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado João Leite, sou eu que lhe agradeço.

Há, realmente, uma Presidência democrática, com disponibilidade, que acolhe as

nossas sugestões. Precisamos estar juntos para melhorar essa situação. Confesso

que, no início, quando fui para a Comissão, fiquei com um pouco de receio, porque

não sou policial nem advogada, mas professora.

Nesse processo, pudemos perceber, principalmente no debate da Conferência

Nacional de Segurança Pública, que passou pelas etapas municipais e estadual, a

importância da prevenção. Assim, nós, professores, temos o papel importantíssimo

de contribuir para que as políticas públicas sejam ampliadas, para que haja mais

recursos para a educação e a saúde e os jovens não procurem o tráfico de forma

alguma, visto que verão sentido na vida e sentirão que seus direitos serão garantidos.

Agradeço a oportunidade de trabalharmos juntos. Queremos trabalhar muito mais

nesse contexto.

Em Brasília, percebemos e confirmamos que muitos problemas que temos em

Minas Gerais são problemas nacionais, a exemplo, principalmente, da questão do

“crack”, da droga. Temos que unir forças. O governo federal já criou uma Comissão

para trabalhar e fazer um estudo aprofundado, a fim de, junto à esfera estadual e aos

Municípios, avançarmos e superarmos o gravíssimo problema de violência, sobretudo

das drogas, do tráfico, do “crack”. Isso atinge todos, e agora vemos um envolvimento

maior das mulheres. Temos que reverter esse quadro.

Falando em mulheres, sou professora aposentada, e estamos vendo a nossa

categoria, através do Sind-UTE, reivindicar melhores salários. Já falei, nesta

Assembleia, na reunião realizada hoje, pela manhã, sobre a importância da educação

da necessidade de se tornar prioridade. A educação existe exatamente para não

precisarmos construir cadeia. Temos que investir mais na educação. Não temos que

ter medo, porque educação não é gasto, mas investimento. Deputado Carlos

Pimenta, cada R$1,00 que se aplicar em educação resultará em menos cadeias.

Então, temos que unir forças. Todos os nossos governantes têm que estar

convencidos de que precisamos de investimento maciço na educação, nas políticas
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públicas, para que possamos superar essa situação de violência.

Quanto a isso, há uma emenda do nosso Bloco PT-PCdoB-PMDB ao projeto de lei

que trata do reajuste, referente ao vencimento-base do professor da educação

básica. E queremos fazer um apelo para que tenhamos de fato, neste Estado, o

atendimento à lei federal que define o piso para o pessoal do magistério. Com certeza

absoluta, isso será revertido. Sabemos que se trata de uma necessidade, de justiça.

Além da questão salarial, queremos muito mais. Para que haja educação de

qualidade, devemos ter oportunidade de formação do professor e temos que unir

forças. A escolas têm de estar cada vez mais abertas à sociedade, é preciso haver

colegiados atuantes. Não há outro caminho, a não ser a educação, para garantirmos

um desenvolvimento sustentável ao nosso país.

A escola de tempo integral é uma realidade em outros países da Europa, há

bastante tempo. Não podemos mais atrasar isso. Temos de ter escolas de tempo

integral para que os pais possam trabalhar com tranquilidade, sem deixarem crianças

e adolescentes em casa. O governo federal tem investido nisso. Cito o exemplo de

Betim, com 64 escolas municipais, onde já há 20 escolas de tempo integral,

funcionando com recursos federais. É preciso dispormos de escolas de tempo integral

no Estado inteiro para que possamos reverter esse quadro, para que homens e

mulheres tenham seus direitos garantidos e para que possamos construir a sociedade

com que tanto sonhamos: mais igual, mais justa, mais fraterna.

Não há outro caminho: “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Temos

de bater nessa tecla a cada minuto a fim de unirmos forças e vencer. Tem de haver

atuação e organização social das mulheres para conquistar esses direitos. Aliás, é

importante que o sindicato da nossa categoria, o Sind-UTE, seja ouvido. O Deputado

Padre João solicitou à Dra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, que os

receba, porque esse é o caminho: o diálogo. Tem de haver realmente negociação

para avançarmos na área da educação, nos direitos, que são de todos, mas,

sobretudo, das mulheres, pois a grande maioria dos que trabalham na área da

educação é do sexo feminino.

Gostaria de fazer esse registro e convocar todos os 77 Deputados, principalmente a

bancada feminina, para unirmos forças com o objetivo, de fato, de que a educação
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em Minas seja prioridade. Assim, as mulheres terão seus direitos garantidos: nem

atrás, nem à frente, mas companheiras, ao lado dos homens, conquistando os seus

direitos e transformando a sociedade, como já disse, numa sociedade mais justa,

mais fraterna e mais igualitária. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Quero cumprimentar a Deputada pelo

pronunciamento em defesa das mulheres da área da educação. Passo a palavra ao

Deputado Domingos Sávio, que está aniversariando hoje. Gostaria de parabenizá-lo.

É mesmo o ninho tucano, pois ontem foi aniversário do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, e hoje do Deputado Domingos Sávio. Com a palavra, o Deputado Domingos

Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - De início agradeço ao nobre Deputado Weliton

Prado, que ora preside esta reunião. De fato, é mais um ano de vida, de lutas. Tenho

muito que agradecer a Deus, o dom da vida, a saúde, os amigos, a opção de vida de

luta pelos que mais precisam do nosso trabalho. A vida pública nos dá sempre a

possibilidade de lutar por causas que contemplem os que mais precisam. Precisamos

de muita inspiração e sabedoria para fazer essa escolha, uma escolha pelos que

mais necessitam, pelos mais pobres, pelos excluídos, por aqueles que estão sendo

injustiçados, por temas e por ações que impactem de maneira positiva a vida dessas

pessoas, melhorando a qualidade de vida de todos, como as questões das áreas de

saúde, educação e segurança pública. Posso dizer, Deputado Weliton Prado, que,

para mim, a oportunidade de servir e de poder estar hoje nesta Casa Legislativa é

como se fosse um presente de Deus. Então, ocupo esta tribuna para falar de algo

extremamente importante, para que essas escolhas se materializem, produzam

resultados e melhorem a qualidade de vida das pessoas.

Refiro-me aos nossos servidores públicos, àqueles que, na prática, prestam

serviços, enfrentam as dificuldades do dia a dia para educar e assistir às áreas da

saúde e social, para implementar obras, ações e serviços que melhorem a qualidade

de vida das pessoas. A política, a ação democrática, o debate, tudo isso seria vã

filosofia ou mera teoria se não tivéssemos a materialização dos nossos sonhos na

prestação dos serviços, na realização de obras e de benefícios que cheguem ao
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cidadão. Para isso, não podemos prescindir da figura do trabalhador, do servidor e do

agente público. É isso que hoje ocupa a pauta da nossa Casa. Para minha felicidade,

pois é o dia em que completo 53 anos de vida e tenho a missão de defender aqui

bandeiras em que acredito, posso dizer, com muita segurança, que tenho lutado

desde o primeiro dia para que haja valorização dos servidores públicos.

Tenho uma trajetória que me deu o privilégio de estar lado a lado com os

servidores. Fui Vereador e convivi com o primeiro degrau da carreira pública, onde se

está ao lado do cidadão que busca solução para os seus problemas. Depois fui

Prefeito, e aí se tem o primeiro desafio da vida pública: tentar resolver, de fato, os

problemas. Nesse momento, logo percebemos que estamos atrasados na

organização de um Estado democrático, pois as demandas estão lá no Município,

mas a possibilidade de atendê-las, muitas vezes, não.

O Deputado Carlos Pimenta, grande batalhador, pessoa a quem tanto admiro - ele

sabe muito bem disso -, é um lutador em defesa do municipalismo, do fortalecimento

dos nossos Municípios para que possam apresentar soluções para os problemas. A

saúde pública - o Deputado a conhece tão bem - retrata isso. É no Município, na

saúde municipalizada, que está o cidadão procurando atendimento, mas nem sempre

é lá que está o dinheiro para bancá-la. Com tristeza, vemos que até hoje não

regulamentaram a Emenda nº 29 para garantir mais dinheiro do Estado e do governo

federal para a saúde pública, já que praticamente todo Município mineiro gasta mais

do que os 15% constitucionais que tem de gastar.

Refiro-me aos servidores em geral para lembrar que estamos com a nossa pauta

voltada para debater e efetivamente votar o projeto de lei que possibilita o reajuste

de, no mínimo, 10% para os servidores. Em alguns casos, esse índice chega a um

patamar mais alto, e há algumas distorções que precisam ser corrigidas. Eu mesmo

realizei várias audiências públicas nesta Assembleia. Se pegarmos servidores da

área administrativa da educação, veremos que estão numa situação terrível e os

próprios professores, também, é claro. Estão na mesma situação os profissionais da

área de segurança pública - policiais civis e militares e Bombeiros, que enfrentam no

dia a dia uma atividade penosa e de alto risco -, assim como todos os servidores. É

muito difícil citar apenas alguns. Como disse, não há resultado na luta política se não
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há servidor para trabalhar. E não podemos dizer que um seja mais importante do que

o outro: todos são fundamentais.

É importante lembrarmos o servidor inativo ou aposentado. Não podemos permitir o

que se vem fazendo no Brasil com o aposentado. Já não basta o terrível exemplo da

previdência pública, do INSS? O governo federal, o governo do PT tanto combateu,

tanto disse que a situação era absurda e que iria resolvê-la, mas piorou. Hoje o

aposentado é massacrado, com seu salário diminuindo mês a mês.

No momento de votar um projeto de lei referente a salário de servidores, temos de

estar atentos para valorizar o público e compreender que todos os servidores são

importantes, os ativos e os aposentados.

Faço essa reflexão porque, no ano passado, todos nós - digo todos nós da base do

governo, que defendo com convicção não apenas nas horas boas - tivemos

momentos difíceis. No ano passado, o governo não pôde dar o aumento. Eu e outros

colegas da base do governo realizamos audiências públicas e pedimos ao

Governador aumento. Fomos ao Prof. Anastasia, Vice-Governador, que será o

Governador de todos os mineiros, e ele, com sua peculiar franqueza - é um homem

verdadeiro, não é político de ficar com demagogia e enganação -, mostrou-nos os

números do Estado. Na verdade, não foram apenas os números do Estado de Minas,

mas do Brasil. O Brasil encolheu no ano passado, empobreceu. É duro dizer isso,

porque todos temos um amor muito grande pelo País, pela Pátria e queremos o Brasil

sempre crescendo. Felizmente, ele está crescendo novamente, mas no ano passado

houve uma pequena redução, com - 0,2% de crescimento. Felizmente, a queda foi

menor do que se previu. O certo é que o ano passado foi um ano difícil, mas nem por

isso fiquei no estilo vira-folha. Eu e os colegas que aqui estão - Deputados Carlos

Pimenta, Doutor Ronaldo e tantos outros - lutamos para conseguir melhoras, mas

compreendendo a dificuldade do governo. E o governo assumiu um compromisso: na

aplicação de tudo que conseguisse verificar como acréscimo de receita neste ano, a

prioridade seria o aumento dos servidores.

Há inúmeras demandas de obras, e o governo tem sido corajoso, eficiente: aquilo

que inicia, faz, de fato. Porém, ele assumiu tal compromisso e disse, nos primeiros

meses, que tão logo verificasse haver de fato crescimento, enviaria o projeto de lei. E
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mandou, atendendo ao pedido da sua base, das lideranças sindicais. O que não cabe

é esta demagogia de se dizer: “O governo mandou porque foi pressionado”, pois o

governo, desde o ano passado, dizia: “Tão logo volte a crescer, prioridade número

um: mandar o reajuste”. O governo falou isso ouvindo a sua base e ouviu também a

Oposição, que sempre reivindicou, assim como os líderes sindicais. O governo

dialoga com todos, ao contrário de alguns governos que são governos do monólogo

ou governos que só falam com um grupinho. O governo Aécio Neves sempre teve

diálogo com todos, mas é claro que não consegue agradar a todos. Mesmo quando

manda o projeto de aumento, há sempre aquele que vem aqui dizer que está errado,

que está ruim, que não pode ou isto ou aquilo. E há uma coisa pior: em alguns

momentos, vem aqui e apresenta algo que é impossível, como se fosse salvar a

Pátria. Às vezes, vem e apresenta algo que nem é para os colegas que aqui estão

votarem: é para você que está assistindo pela televisão. Dirige-se a você, olhando

para a câmara como estou olhando agora, para você acreditar que é verdade e que é

possível. Como, por exemplo: “O Governador mandou um aumento de 10%, mas isso

está errado. Vou fazer uma emenda e quero que esse aumento seja de tantos por

cento a mais. Quero que dobre o salário. Olhem, eu estou propondo, sou bom. Não

se esqueçam de mim, porque eu sou bom. Critiquei, xinguei e falei que daria um

aumento maior”.

Quem está falando isso está cansado de saber que isso é absolutamente

impossível. Às vezes, chego a dizer que se está usando este espaço sagrado, onde

fomos colocados para representar vocês, como se fosse um teatro, como se

estivéssemos aqui em um estúdio de gravação de telenovela. Isso, para dar a você a

ideia de algo que não é verdadeiro, que não existe, talvez um sonho, uma utopia. Nós

respeitamos, é o jogo democrático, mas temos a obrigação de lhe dizer como

funciona de verdade. Como funciona?

O governo manda um projeto de lei dizendo: “O orçamento do Estado, dinheiro

público, nos permite dar um aumento de tantos por cento”. Ainda que 100% dos

Deputados queiram mudar o projeto e dizer que 10% é pouco, que querem passar

para 20% ou acrescentar mais um benefício, retroagindo ao ano tal, ao mês tal, isso

não é possível, é inconstitucional. Se fizermos isso, em vez de ajudar, vamos
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atrapalhar, porque aí o projeto não vai valer nada, pois é inconstitucional. Daí passa o

prazo legal, porque a lei eleitoral estabelece que 180 dias antes da eleição tem de

estar tudo pronto, votado, aprovado e sancionado, senão não se pode conceder o

aumento. Há outra lei federal que regula isso. E quem está propondo isso para você

está cansado de saber disso, mas propõe. E você, o senhor ou a senhora que está

assistindo à TV Assembleia às vezes não percebe esse jogo.

Por isso, eu, como Líder da Maioria, tenho obrigação de esclarecer. Eu, o Deputado

Carlos Pimenta, o Governador Aécio Neves gostaríamos de dar um aumento de 50%,

de 100%. Porém, tem de haver recurso garantido para que se possa pagar. E, uma

vez que o projeto propõe, no mínimo, 10%, como eu disse, em alguns casos um

pouco mais, o que cabe a nós é decidir o seguinte: vamos aprovar ou vamos rejeitar?

Isto para mim está muito claro: temos de aprovar, rapidamente, e lutar por mais,

porque, se rejeitarmos, aí é que será um desastre. Será mais um ano sem reajuste.

Então, temos de aprovar o projeto, e por isso estamos lutando para que essa

aprovação ocorra o mais rapidamente possível.

Não tenho dúvida de que vai ocorrer. O debate é natural, porém espero que a

obstrução não continue ocorrendo, porque precisamos votar. Ontem fiquei aqui até

depois das 22 horas, com outros colegas, e conseguimos aprovar o projeto em todas

as comissões. As comissões são o espaço ideal para os debates, para as emendas.

E agora o projeto está no Plenário; então, vamos votar. Quem for a favor da emenda

vote a favor, quem for contra vote contra.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Domingos Sávio, em primeiro

lugar cumprimento-o pela passagem do seu aniversário e também pelo trabalho

brilhante que V. Exa. vem fazendo, principalmente na lindíssima cidade de Divinópolis

e em toda aquela região. É um trabalho consistente e sério. Com certeza absoluta, V.

Exa. está deixando marcado o seu nome na história de toda a região. Portanto, meus

cumprimentos pelo aniversário e pelo trabalho que vem realizando.

Rapidamente, em menos de um minuto, quero concordar com o seu raciocínio.

Estamos num esforço muito grande para ganhar essa luta contra o relógio, pois, se

não votarmos esses projetos até o dia seis, só depois das eleições poderá ser feita

alguma coisa. Estamos aqui concentrados, de manhã, à tarde e à noite, tentando
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romper essas resistências e mostrar o trabalho que o Governador Aécio Neves vem

fazendo, bem como a preocupação do nosso Vice-Governador, Prof. Anastasia. Aliás,

o Governador Aécio não só marcou a sua passagem; certamente, vai para Brasília,

para o Senado da República, com a experiência que tem, ficando a esperança de que

um dia possamos tê-lo como nosso candidato à Presidência da República.

Infelizmente, neste ano de 2010, isso não será possível, mas ele mostrou toda a sua

experiência, toda a sua abnegação e todo o seu amor pelo povo. É uma pessoa que

não quer o poder apenas para tê-lo, mas para fazer com que esse poder seja

transformado em ações em prol da população. Então, foi bom trabalhar com ele

nesses anos todos. Espero que possa caminhar a passos largos para mudar a

realidade do Senado brasileiro e que um dia venha a ser - espero que isso aconteça -

o nosso Presidente da República. Parabéns! Vamos juntos! Vale a pena trabalhar

neste Parlamento quando temos um companheiro da qualidade de V. Exa., Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. Posso dizer-

lhe que aprendi com V. Exa. Quando aqui cheguei, era já um dos Deputados mais

atuantes desta Casa. Sinto muito orgulho por sermos companheiros da base do

Governador.

Tenho convicção, Sr. Presidente, de que todos, base e Oposição, vamos nos unir.

O servidor público compreende que todos, nesta Casa, querem vê-lo com uma

remuneração mais justa, e haverá uma aprovação por unanimidade desse projeto,

não tenho dúvida.

Para terminar, quero manifestar a alegria de amanhã estarmos em Passos, vendo

tornar-se realidade um sonho antigo, qual seja a inauguração da ponte que liga

Passos a São João Batista do Glória. Ao final do dia, no início da noite, teremos a

alegria de estar em Dores do Indaiá, inaugurando a reforma da Escola Estadual

Francisco Campos. Ao lado de tantos outros colegas, ajudamos a transformá-la,

novamente, numa referência na educação e na história dessa querida cidade.

Ontem, tive a alegria de estar na Cemig, encaminhando para o povo de Salinas - e

fazendo um contato com o Prefeito José Prates, com quem conversei por telefone - a

solução de um grave problema de iluminação pública no Bairro São Fidélis, ao lado
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do Bairro Alto São João, região que me acolheu muito bem. Não poderia, pois, deixar

de dar a notícia de que, em breve, estaremos com o referido problema de iluminação

resolvido, porque já tratei disso diretamente na Cemig. O Prefeito José Prates terá

total apoio para, em breve, se Deus quiser, atender ao pedido do povo dessa cidade.

Na verdade, ele vem lutando para isso, mas até hoje não foi possível; seguramente,

agora, irá fazê-lo.

Agradeço a V. Exa., Presidente, a tolerância, visto que meu tempo se esgotou em

alguns segundos. Fica registrado como presente de aniversário o tempo que

extrapolamos. Agradeço a todos e espero continuarmos lutando e merecendo a

confiança do povo mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje gostaria de falar

sobre três assuntos. Primeiramente, sobre a campanha que estamos fazendo em

todo o Estado de Minas Gerais pelo fim da assinatura mensal da telefonia, bem como

contra os abusos cometidos pelas empresas de internet e de telefonia, cujas tarifas

são as mais caras do mundo. Realmente a campanha está abrangendo todo o Estado

de Minas Gerais, com grande participação das pessoas, como ocorreu com a que

fizemos contra as altas tarifas da Cemig. No ano passado, conseguimos impedir o

aumento do valor da conta da Copasa, a cobrança da taxa de incêndio e a taxa para

chamar a polícia para fazer boletim de ocorrência. Agora, estamos nesta campanha

pelo fim da assinatura mensal das empresas de telefonia. É um verdadeiro absurdo,

pois as cobranças são totalmente ilegais, indevidas e inconstitucionais.

Outro ponto que gostaria de tratar diz respeito à internet pela rede elétrica. Estamos

muito felizes e satisfeitos com essa conquista, afinal tivemos mais uma vitória nesta

Casa, motivo pelo qual agradecemos a todos os parlamentares. Agora a Cemig

poderá explorar a internet através da rede elétrica. Aprovamos uma emenda segundo

a qual 90% dos recursos que a Cemig obtiver com essa nova empresa serão

utilizados para modicidade tarifária, ou seja, para a redução da conta de luz. A

emenda foi aprovada, depois vetada pelo Governador, mas conseguimos derrubar o
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veto nesta Casa. Então, esse é um dos pontos que gostaria de tratar aqui. A internet

pela rede elétrica é uma grande vitória para os consumidores, pois 90% dos recursos

serão utilizados para diminuir a conta de luz.

Abordarei, no terceiro ponto, os projetos da pauta que se referem aos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais. Tenho em mãos uma matéria do jornal “O

Tempo” do dia 1º/10/2009, que diz que, quando o orçamento chegou a esta Casa, a

previsão de reajuste salarial era de 0% para os servidores públicos. Se era de 0%,

como o projeto chegou agora com a previsão, em média, de 10% de reajuste para os

servidores? Gostaria, neste momento, de fazer um reconhecimento: essa conquista é

fruto da luta dos servidores, que foram às ruas, lutaram, mobilizaram-se, não

cruzaram os braços. Algumas semanas atrás, no Centro Administrativo, mais de 4 mil

servidores fizeram uma grande pressão, e, como é ano eleitoral, o governo não

segurou, cedeu e mandou para esta Casa alguns projetos que reajustam o salário

dos servidores. Por meio da luta, da mobilização e da pressão do conjunto dos

servidores de Minas Gerais é que foi possível fazer com que o governo se

sensibilizasse e mandasse um projeto para esta Casa. Porém, há muitas injustiças.

Primeiramente, a falta de reconhecimento, pois a previsão era de 0% de aumento, ou

seja, os servidores não teriam nenhum aumento neste ano. Conseguiram-no em

virtude da mobilização e da pressão, bem como por estarmos em um ano eleitoral.

Como bem disse aqui, pela manhã, o Deputado Carlin Moura, trata-se de uma

questão eleitoreira. Apesar disso, acredito ser uma grande vitória para os servidores,

em parte. Os servidores que mais precisavam do aumento, como os Defensores

Públicos, que são os advogados do povo, dos pobres, não o tiveram. Eles, realmente,

merecem reconhecimento. Outra grande injustiça foi feita com os servidores da

educação. É uma verdadeira maldade o que fazem com essa categoria! Estou com o

contracheque de um servidor que está recebendo menos de um salário mínimo. O

salário-base dos servidores da educação é uma grande injustiça, visto que eles já

contribuíram e ajudaram muito o nosso Estado. Então, é muito injusto esses

servidores receberem menos de um salário mínimo depois de muitos anos de

trabalho. Digo e provo isso. Está aqui, em minhas mãos, o contracheque de um

servidor, cujo vencimento-base, em 2000, era de cerca de R$151,00. Com as
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vantagens, ele recebia, líquido, R$345,00. Passados oito anos, a situação desse

servidor teria de melhorar, não é mesmo? Tenho aqui os contracheques de 2008 e de

2009.

Sabe qual é o vencimento básico desses servidores? São R$330,75. Está aqui a

prova para quem quiser ver. Esse servidor tem nome, CPF e endereço. Ele se chama

Jair Xavier de Souza. Se os Líderes do Governo quiserem ver, tenho um

contracheque dele para comprovar. Digo isso porque eles dizem que é mentira, que

isso não existe, que é uma falácia, um enganação, porque, segundo eles, não há

nenhum servidor que recebe menos que o mínimo no Estado de Minas Gerais. Eu

posso provar. Está aqui o contracheque do Sr. Jair, para quem quiser ver, com CPF e

endereço. O salário-base dele é de R$330,75, menos de um salário mínimo.

Aliás, o Sr. Jair me mandou uma cartinha pedindo que ela fosse lida em Plenário. A

carta dele diz: “Deputado Weliton Prado, veja bem os comprovantes e analise e veja

a situação que gostaria que V. Exa. lesse no Plenário. O salário mínimo vai para mais

de R$500,00, e o nosso poder de compra não paga as contas essenciais, isto é, ele

está bem abaixo. Acho que teremos que ficar sem água, sem luz e comer menos. Até

o pãozinho da manhã não mais podemos ter. Precisamos de uma audiência pública.

Jair Xavier de Souza”.

Ele nos mandou os seus contracheques mostrando a triste situação dos servidores

públicos de nosso Estado. Realmente, isso é muito triste. O que queremos é que o

governo cumpra o que disse. Não estamos pedindo demais. Como já disse no

período da manhã, aprendi com minha mãe que, quando você dá a palavra, você

precisa honrar, cumprir aquilo que diz. O Governador não precisava prometer, mas

ele prometeu. Então, se ele prometeu, precisa cumprir. Ele prometeu que os

servidores de Minas teriam, na campanha de 2006, um dos melhores salários de

todos os Estados da Federação. Essa foi a promessa que foi feita para os servidores

e que não foi cumprida. Muito pelo contrário, já que aqui, em Minas, não se cumpre

nem o Piso Nacional de Educação, que é uma lei federal, que tinha de estar sendo

cumprida e respeitada.

Recentemente, apresentamos uma emenda aos projetos que estão tramitando, pela

implementação do Piso Nacional de Educação, e vamos lutar muito pela aprovação
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dessa emenda. Essa seria uma forma de garantir um pouco de dignidade aos

servidores. Não se trata de um piso remuneratório, e sim de um piso básico, ou seja,

um piso em relação ao salário inicial dos servidores. O governo cria muitos

penduricalhos para tentar camuflar isso aí. Digo isso, porque, quando o governo

divulga um aumento, existem servidores que, na verdade, não tiveram aumento

nenhum, já que terão o salário reduzido, porque este incorpora tudo, inclusive os

vencimentos. Não é um piso remuneratório que os servidores querem. É por isso que

é importante a aprovação do piso nacional dos salários dos servidores da educação,

para trazermos um pouco mais de dignidade a esses servidores que já estão tão

sofridos e calejados no nosso Estado.

Tenho aqui centenas e centenas de contracheques que provam a mostram a

dificuldade em que se encontra o conjunto dos servidores. Na segurança pública, isso

também não é diferente. Tenho vários demonstrativos. Em 2006, o Governador

prometeu à Polícia Militar que os policiais militares estariam entre os melhores e mais

bem remunerados do País, mas não cumpriu a sua promessa. Em 2007, ele

prometeu aos policiais civis, durante a mobilização, dar 25% de auxílio-periculosidade

e não deu. Foram 137 policiais mortos no exercício das suas atividades profissionais

desde 2003. Não precisa prometer, mas, se prometer, tem de cumprir. Se ele

empenhou a sua palavra, ele precisa honrar o que falou.

Se a profissão do policial civil e militar, do Agente Penitenciário e do bombeiro

militar não for de risco, nenhuma outra será. Também não aceitamos que os nossos

pensionistas e aposentados sejam judiados. Não podemos, de maneira nenhuma,

admitir que o governo crie esse penduricalho para impedir o reajuste real do

vencimento dos servidores, para que eles não levem isso para a sua aposentadoria.

Não é justo conceder, por exemplo, o prêmio de produtividade para quem está na

ativa e esquecer-se de quem está na reserva ou dos pensionistas. Não podemos

admitir isso. Somos a favor do auxílio-periculosidade para todos os policiais civis e

militares, para os bombeiros militares e também para os que estão na ativa, ou seja,

para os Agentes Penitenciários e Socieducativos, para aqueles que estão na reserva

e para os pensionistas. Não podemos discriminar.

No conjunto dos projetos que chegaram a esta Casa, há muita discriminação e



____________________________________________________________________________
1214

injustiça. Aprovamos, para algumas categorias, a retroatividade até janeiro de 2010, o

que acho justo. Mas por que não é utilizado o princípio da isonomia em relação aos

outros servidores? Por que servidores da educação, serviçais, Diretores de escola,

policiais civis, Delegados, policiais militares e várias outras categorias do serviço

público não receberão salários retroativos a janeiro de 2010? Por que somente

algumas categorias, como as do Ministério Público e do Tribunal de Contas - o que,

aliás, é muito justo -, terão a retroatividade? Votaremos favoravelmente à

retroatividade para os servidores receberem o aumento a partir de janeiro. Por que há

distinção no projeto enviado pelo Governador? Há servidor melhor que outro? Por

que determinado órgão pode receber retroativamente a 2010, e professores,

serviçais, Diretores e policiais não podem receber salário retroativo a janeiro de

2010? Na minha avaliação, isso fere o princípio legal da isonomia. Temos de tratar de

forma igual os servidores. Não pode haver distinção de categoria. Não pode haver

servidor mais bem tratado que outro.

Questionamos também que os 10% concedidos aos servidores da educação não

atendem a essa categoria de maneira alguma, porque o reajuste é realmente muito

pequeno. É incorporado à VTI e cria piso remuneratório. Há funcionário que acha que

terá até o salário diminuído. A revolta dos servidores é realmente muito grande. Nas

propagandas oficiais do governo, divulga-se a situação como se tudo estivesse às mil

maravilhas. Recebi cartilha do Sind-UTE que fala justamente isso. Aqui diz: “Nossa! É

muito problema. Então não entendo esta situação, pois parece tudo tão bom na

propaganda. Na propaganda, parece que é tudo às mil maravilhas e que não há

problema”. É verdade, isso realmente acontece. Aqui temos imagem dos estudantes

dentro da sala de aula. “Vi, mas acho estranho, porque aqui, na cidade, as coisas não

estão iguais à propaganda”. Realmente é muito diferente da propaganda. Aqui há

outro trecho da cartilha: “Nem me lembro mais quando foi a última em vez que

votamos para Diretor de escola. Parece até que o governo acabou com a eleição

direta para direção”. E aquela história de menino de 6 anos na escola estadual

também não é verdade, pois o governo está fechando escolas de ensino fundamental

e passando tudo para o Município. Olhem o que aconteceu na escola do bairro aqui

ao lado. No Ipsemg, há o caso de professora que tenta marcar consulta há três
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meses, mas não consegue ser atendida. Os postos de policiamento, os PPCs, estão

fechando no Estado inteiro. Em Uberlândia, por exemplo, o governo prometeu que

reabriria os postos de polícia e que a cidade seria referência na área de segurança

pública não para Minas, mas para o Brasil. No entanto, fechou os postos de polícia

nos bairros. Prometeu uma base comunitária em cada bairro, mas não há ainda.

Houve aumento violento da criminalidade. Esse é realmente o Estado que conheço;

muitas vezes, falam de outro Estado. Temos de reconhecer realmente avanços em

alguns setores, mas o Estado que conheço é este: um Estado que tem problemas e

precisa de solução, posicionamento e estrutura por parte dos nossos governantes.

Por isso, apresentamos em torno de 14 a 15 emendas para melhorar o projeto e para

que o governo honre o que prometeu. É o que falamos: não precisa prometer, mas,

se prometeu, tem de cumprir. Está aqui. A previsão era de que o servidor não teria

aumento algum, mas a pressão e a mobilização dos servidores contribuiu - além do

fato de se tratar de ano eleitoral - para que o projeto chegasse a esta Casa e

votássemos percentual de reajuste para os servidores. O projeto do governo concede

aumento muito pequeno perto do que os servidores mereceriam. Por exemplo, para

os servidores da segurança pública, estou apresentando emenda para concessão de

41% de aumento, para que o governo cumpra o que prometeu aos servidores da

segurança pública de Minas Gerais: que seriam os mais bem-valorizados de todos os

Estados da Federação. Estamos apresentando emenda que cria o piso nacional para

os servidores da educação e também emenda que concede auxílio-periculosidade

para servidores da segurança pública na ativa, inclusive para quem está na reserva,

aposentados e pensionistas. Será uma forma de fazer justiça a quem contribuiu tanto

com a segurança pública do nosso Estado.

Esperamos que o governo tenha sensibilidade e de fato dê um alento ao conjunto

dos servidores públicos. Dinheiro existe. De 2003 a 2009, o Orçamento do Estado

passou de R$17.000.000.000,00 para mais de R$40.000.000.000,00. Infelizmente, o

salário dos servidores não aumentou na mesma proporção. Ao contrário, a grande

maioria das categorias não teve nenhum aumento real, o que é uma grande injustiça.

Foram gastos R$2.000.000.000,00 no Centro Administrativo, dinheiro que poderia ser

investido em áreas sociais e na garantia de dignidade ao conjunto dos servidores.
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Pedi o apoio dos colegas desta Casa para aprovação das nossas emendas para

implementarmos o Piso Nacional de Educação, valorizarmos os servidores

contratados, fazendo com que tenham os mesmos direitos dos efetivos, e garantirmos

reajuste digno aos servidores da segurança pública. Assim, faríamos justiça com os

que realmente contribuíram muito para o desenvolvimento do nosso Estado.

Agradeço mais uma vez a todos mais uma vitória: a Cemig poderá utilizar a rede

elétrica para explorar o serviço de internet. Esperamos que isso realmente dê certo e

que, através de emendas que apresentamos, os lucros sejam reinvestidos para

modicidade das tarifas e desconto na conta de luz.

A campanha pelo fim da assinatura mensal da telefonia continua muito forte. A

nossa luta continuará, e com muita força.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Fábio

Avelar.

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, público presente, queria tratar desta tribuna, na

tarde de hoje, de dois assuntos. Primeiramente, elogio a iniciativa do Sebrae, no seu

serviço de apoio à microempresa e à pequena empresa, ao promover o 6º Prêmio

Sebrae Prefeito Empreendedor Juscelino Kubitschek. Trata-se de uma distinção

conferida a quem se destaca por méritos, nesse caso específico, no âmbito dos

Executivos municipais, através de projetos, obras e serviços em prol das

comunidades. Na verdade, a premiação é um reconhecimento aos que, por seu

talento, criatividade e capacidade de realização, contribuem para o desenvolvimento

social e econômico dos Municípios.

No dia 17 de março passado houve, aqui em Belo Horizonte, no Minascentro, a

solenidade de entrega desse prêmio, merecidamente conquistado, entre 32 finalistas,

pelo Prefeito Municipal de Miradouro, Wagner Fiqueiredo Dutra, nosso querido Dr.

Wagner. Seu projeto foi escolhido como o melhor entre 224 inscritos e representará

Minas Gerais na etapa nacional da premiação. A vitória do Prefeito foi aplaudida

pelos presentes, com destaque para os 40 cidadãos miradourenses que viajaram

horas para acompanhar o evento.
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O projeto do Dr. Wagner é o Ouro Branco, que beneficia 184 famílias e trata da

produção de leite no Município, aproximadamente com 500% de aumento na

produção e 90% de aumento dos preços pagos aos produtores. O projeto também

prioriza a preservação ambiental, valorizando o desenvolvimento sustentável. Além

disso, visa à valorização e à fixação do homem no campo.

É importante destacar que, quando tive oportunidade de conhecer esse projeto, em

visita à zona rural, me impressionei sobremaneira com o grande número de imóveis

em reforma e construção. Isso significa que é um projeto que também teve o

importante papel de segurar o homem no campo e evitar que venha, numa situação

de dificuldade, para os núcleos urbanos. É importante também ressaltar que, como

médico, o Dr. Wagner, Prefeito e cidadão, é amplamente reconhecido por sua

competência e preocupação com as questões sociais, além de sua luta permanente

pelo desenvolvimento da nossa querida Miradouro.

Na mesma solenidade houve também a premiação para os destaques temáticos em

seis categorias, evidenciando-se a Prefeitura de Betim, vencedora em duas

categorias e 2ª colocada no geral. A 3ª colocada foi a Prefeitura de Poços de Caldas.

É justo exaltar o espírito público que norteia a ação dos nossos Prefeitos,

geralmente cerceados pela escassez de recursos financeiros para investimentos e

até mesmo para as despesas de custeio de suas atividades administrativas e

operacionais. Daí, a dificuldade para a criação de projetos e programas em âmbito

local e a necessidade constante da busca desses recursos junto aos órgãos das

administrações estadual e federal.

Surge, então, nesse cenário a iniciativa do Sebrae, que, entre outros fatos positivos,

cria um instrumento de estímulo - Prêmio Prefeito Empreendedor Juscelino

Kubitschek - aos que, em meio a dificuldades e adversidades, buscam alternativas

para o crescimento e incentivos para os diversos segmentos do setor produtivo.

Evidentemente outro papel não menos importante é a possibilidade de estarem sendo

promovidas uma parceria e a transferência da tecnologia evidenciada nesse projeto

para inúmeros Municípios do Estado.

Está de parabéns o Dr. Wagner, Prefeito de Miradouro, por essa grande conquista,

e os demais Prefeitos participantes pelos seus projetos e pelo empenho na
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premiação. Ressaltamos aqui, mais uma vez, o grande número de Prefeituras que

participaram desse evento: aproximadamente 224 Prefeituras. Isso significa que

tivemos ali, para a análise e a apreciação do Sebrae, 224 novas experiências, novos

projetos, que certamente servirão também como experiência para as outras cidades.

Cumprimentos efusivos, portanto, a todos os Prefeitos, participantes e a todas as

Prefeituras, a suas equipes e funcionários e ao Sebrae pela manutenção pela sexta

vez do Prêmio Prefeito Empreendedor Juscelino Kubitschek, distinção que é motivo

de orgulho para nós, mineiros, e para o povo brasileiro.

Portanto, neste momento, mais uma vez, gostaríamos de cumprimentar o Dr.

Wagner, Prefeito de Miradouro, e, na sua pessoa, todos os seus funcionários e sua

equipe e toda a população dessa cidade por essa conquista, que será um exemplo

para Minas Gerais e certamente para as cidades brasileiras. A sua experiência será

também apresentada em nível nacional, já que foi o 1º colocado. Sendo assim,

representará o nosso Estado em nível nacional.

Quero trazer aos caros Deputados outro assunto não menos importante, com o qual

cabe também ressaltar aqui nossa preocupação. Meus colegas Deputados bem

sabem que procuro demonstrar reconhecimento quanto a empreendimentos e ações

do governo ou mesmo da iniciativa privada que representem conquistas positivas

para a sociedade. Por diversas vezes ocupei esta tribuna para comentar e registrar

minha satisfação com vários projetos que, uma vez executados, trazem soluções e

novas perspectivas às comunidades nos diversos setores; porém, minha postura

positiva em relação à autoridade pública me reserva também o direito do

questionamento e da cobrança quando propostas e promessas são feitas, e não são

cumpridas, para frustração, desencanto e apreensão da sociedade. É o caso da

recuperação, da reforma e da duplicação da BR-040, no trecho BH-Juiz de Fora, uma

novela de longa duração.

Todos sabem que sou Presidente da frente parlamentar em prol da duplicação

dessa rodovia - a S.O.S. 040. No último mês de outubro realizamos uma audiência

pública em Conselheiro Lafaiete. Nesta oportunidade, queremos registrar também,

mais uma vez, como já fizemos em várias oportunidades, o apoio que recebemos da

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, por seu Prefeito José Mílton, nosso ex-
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colega Deputado, para a realização daquela audiência, que contou com a

participação não só de representantes da cidade, mas também de outras ao longo

desse trecho citado. Lá recebemos do Sr. Alexandre Oliveira, Supervisor da unidade

do DNIT em Contagem, conforme notas taquigráficas, uma notícia muito boa. Ele nos

disse que o projeto de recuperação e duplicação de trechos dessa rodovia

compreendidos entre o Condomínio Alphaville e Conselheiro Lafaiete e entre Lafaiete

e Ressaquinha, atingindo principalmente áreas urbanas cortadas pela rodovia, como

os perímetros urbanos de Lafaiete, cerca de 9km, e Congonhas, aproximadamente

10km, estavam em fase de minuta e poderiam ser licitados em seis ou sete meses. O

projeto, segundo o representante do DNIT, prevê, além da restauração tão necessária

do pavimento, até a recuperação de todo o sistema de drenagem e de sinalização

viária, o que trará importantes melhoras operacionais e possibilitará futuramente a

interligação desses trechos duplicados.

Por esse motivo estive, no dia 11 de março passado, na sede do DNIT em Belo

Horizonte para verificar com o Dr. Sebastião Donizete, autoridade máxima que

representa o DNIT em nosso Estado, informações sobre a execução desse projeto,

uma vez que havia sido noticiado pelo DNIT que o projeto seria licitado em

aproximadamente seis meses. Para minha surpresa, o Superintendente Sebastião

Donizete nos informou que essa obra teria sido excluída do PAC 2, programa do

governo federal, e assim não haveria condições de ser realizada neste ano. Creio que

essa informação representa uma frustração para todos os que aguardam com

ansiedade a execução dessa importante obra.

Por isso mesmo, devemos mobilizar-nos - comunidade, Prefeitos, Vereadores,

lideranças e Deputados -, atuando junto ao DNIT e às demais instâncias envolvidas

na busca de uma resposta mais ágil para essa questão. Não é mais possível conviver

com a ameaçadora realidade de insegurança e morte na BR-040.

De minha parte, asseguro aos caros colegas Deputados, a todos os companheiros

da frente parlamentar que nos acompanham nessa empreitada e a todos os demais

segmentos envolvidos nesse assunto que estarei em permanente contato com o

DNIT e com todos os que podem interceder junto ao governo federal, objetivando a

inclusão dessa obra da duplicação da BR-040 no PAC 2 e o início de sua execução
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ainda neste ano. É expectativa nossa e dos envolvidos com essa legítima e urgente

demanda.

Nesse sentido, faço um apelo, desta tribuna, aos nossos companheiros Deputados

Federais de Minas Gerais, para que nos ajudem a incluir essa importante obra no

PAC 2, uma vez que foi destacado ontem, pelo Deputado João Leite, que tivemos

uma redução drástica nas obras previstas no PAC 2. Faço também um apelo aos

nossos representantes da frente parlamentar, em especial ao Deputado Padre João,

um dos coordenadores do nosso núcleo de articulação junto ao governo federal, para

que busquem uma agenda com a autoridade máxima do DNIT ou o Ministro Jobim a

fim de que equacionarmos essa demanda, e que os recursos necessários, mesmo

para essa pequena parte do programa de duplicação, sejam disponibilizados ainda

neste ano.

Portanto, este é o nosso assunto, e espero estar aqui sempre que possível,

trazendo notícias sobre o andamento das ações da nossa frente parlamentar em prol

da BR-040, S.O.S. 040. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, dos Vereadores

Denilsão, Jorge da Florestal e Tadeu da Construtora, do Município de Francisco Sá,

que vieram reunir-se com a bancada do Norte para garantir postos de trabalho para o

povo na penitenciária. Parabenizamos o empenho do Deputado Carlin Moura.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Esgotada a hora destinada a

esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do

Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a

apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o

Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº
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488/2010, do Governador do Estado, solicitando, nos termos do art. 69 da

Constituição Estadual, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.387/2010, de

sua autoria, que reajusta os valores da tabela de vencimento básico das carreiras do

Poder Executivo que menciona e dá outras providências, 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 5.787 e 5.788/2010,

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 Assuntos Municipais - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária, em 24/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.615 a 5.618/2010, do Deputado

Arlen Santiago; do Trabalho - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 24/3/2010, dos

Projetos de Lei nºs 475/2007, do Deputado Leonardo Moreira, 2.427/2008, do

Deputado Alberto Pinto Coelho, 4.096/2009, da Deputada Ana Maria Resende,

4.098/2009, com a Emenda nº 1, e 4.160/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

4.162/2010, do Deputado Ivair Nogueira, 4.163/2010, do Deputado João Leite,

4.170/2010, da Deputada Rosângela Reis, 4.175/2010, do Deputado Wander Borges,

4.177 e 4.179/2010, do Deputado Zé Maia, 4.180/2010, do Deputado Antônio Júlio, e

4.181/2010, do Deputado Délio Malheiros, e dos Requerimentos nºs 5.598/2010, do

Deputado Wander Borges, 5.620/2010, do Deputado Doutor Viana, e 5.681/2010, da

Comissão de Turismo; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 1ª Reunião

Extraordinária, em 24/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.600, 5.601 e 5.663/2010, do

Deputado Weliton Prado; de Segurança Pública - aprovação, na 5ª Reunião

Extraordinária, em 24/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.621/2010, do Deputado

Doutor Viana, e 5.671/2010, da Comissão de Turismo; e de Cultura - aprovação, na

7ª Reunião Ordinária, em 24/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.653/2010, do

Deputado Antônio Carlos Arantes, 5.667/2010, da Comissão de Turismo, e

5.678/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz (Ciente. Publique-se.).
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 2.752/2008, por falta de pressupostos processuais para sua apreciação, e

que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos de Lei nºs 4.147, 4.384, 4.386 e

4.390/2010, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.387/2010, do Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que menciona e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

as Emendas nºs 1 a 9, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina

pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 9, da Comissão de Justiça, e 10

a 12, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com as Emendas nºs 1 a 9, da Comissão de Justiça, e pela rejeição das

Emendas nºs 10 a 12, da Comissão de Administração Pública. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, público

que nos acompanha das galerias e pela TV Assembleia, boa-tarde. O Projeto de Lei

no 4.387/2010, do Governador do Estado, mexe com a remuneração de servidores de

várias carreiras, como os das Polícias Civil e Militar e da educação.

O que destacamos aqui é a nossa indignação com o comportamento do

Governador ao mandar essa mensagem, que foi lida na terça-feira e publicada ontem,

quarta-feira, quando foi apreciada nas Comissões de Constituição e Justiça,

Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ou seja, no mesmo

dia, ela foi apreciada em três Comissões. Isso demonstra o desrespeito do

Governador não somente com esta Casa, mas também e sobretudo com todos os

servidores públicos do Estado de Minas Gerais. É um grande desrespeito porque
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somos obrigados, de certa forma, a apreciar essas matérias em curtíssimo tempo, em

função da lei eleitoral, que proíbe a concessão de qualquer reajuste a partir da

primeira semana de abril, em ano de eleição. Assim, os projetos têm de ser

rapidamente apreciados em 1o e 2o turnos, ter pronta a sua redação final e

sancionados. Essa foi uma tática do Governador para impedir o aprofundamento da

discussão sobre a carreira dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Com

essa pressa, ele comete injustiças. É estranho que já na segunda-feira toda a

imprensa divulgava a concessão de um reajuste de 10%, linear, para todos.

Na verdade, para alguns o reajuste ultrapassa os 30%; para outros, 20% ou 25%; e,

para a maioria, 10%. Uma parte dessa maioria que receberá esse reajuste terá

conquistas suprimidas. Isso porque, ao receber um reajuste de 10%, os valores

sofrerão um corte quatro vezes maior, quando comparado ao reajuste. Ou seja, a

remuneração total da pessoa ficará abaixo da atual. Esse é o resultado da pressa, da

correria e da tática eleitoreira. E essa é a realidade de alguns servidores da educação

e do meio ambiente. No entanto, é informado ao povo mineiro que os servidores

tiveram aumento, quando, na verdade, trata-se apenas de parte dos servidores,

porque uma boa parte deles terá perda ou diminuição no salário.

Ao fazer essa discussão do Projeto de Lei nº 4.387, quero destacar algumas

emendas feitas pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB. Uma delas corrigirá essa grande

distorção - para não dizer aberração - do projeto, pois suprimirá dois parágrafos do

art. 7º. De um lado, o governo equipara o salário das carreiras de Analista

Educacional, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico Educacional,

Assistente Técnico de Educação Básica e Assistente de Educação com os da tabela

da Seplag. Entretanto, nos §§ 1º e 2º, ele suprime a VTI, uma vantagem, um valor

que já é de direito do servidor. Farei uma projeção para que os telespectadores

entendam. Se hoje, em determinada carreira, o servidor recebe o equivalente a

R$500,00, com a equiparação ao salário da Seplag ele receberá R$700,00. Como os

dois parágrafos suprimem a VTI, se esta é de R$250,00, em vez de receber os

R$700,00, ele receberá R$450,00. Assim, esse valor está equiparado aos R$700,00,

mas, diminuindo-se os R$250,00 da VTI, ele receberá R$450,00. Essa é uma das

aberrações existentes, e por isso apresentamos uma emenda supressiva para corrigir
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essa grande distorção e injustiça, que, se prevalecer, fará com que vários servidores

públicos da educação fiquem prejudicados.

Apresentamos também emenda para corrigir a distorção em relação aos servidores

do IMA e do Sisema, que também ficam prejudicados. Queremos resolver o problema

para sempre, pois o projeto resguarda, mas não dá garantia para o ano que vem, por

exemplo. Os servidores terão, todas as vezes, em qualquer operação, de travar esta

briga, esta luta junto ao governo.

Infelizmente, precisávamos rever toda a carreira do servidor público. Tenho em

mãos a tabela dos Auxiliares de Serviços de Educação Básica. Também fizemos

emenda a esse projeto, para corrigi-lo. O servidor da jornada de 30 horas é dividido

em três níveis: o fundamental incompleto, em que o servidor inicia com R$315,00; o

fundamental, R$359,00; e o ensino médio, R$409,37. Essa é a grande vergonha.

Podem dizer que a remuneração total está em torno de R$500,00, mas alguns têm a

remuneração total, contando os quinquênios, abaixo do salário. O problema maior é

que os pensionistas e os aposentados perdem, pois não recebem algumas

conquistas, como produtividade, adicional de desempenho, “pó de giz” e

insalubridade, em algumas carreiras. Algo referente à vida ativa não é pago a

pensionistas e aposentados. Por isso o projeto não resolve em nada a vida dos

servidores. É grande irresponsabilidade, e, de certa forma, esta Casa passa a ser

cúmplice, ao avaliar esse projeto em tão curto tempo. Só esse projeto que está em

discussão tem impacto na vida de mais de um milhão de servidores públicos. Mais de

um milhão de servidores está envolvido no Projeto de Lei nº 4.387. Então é muita

ousadia, para não dizer irresponsabilidade, apreciarmos matéria tão importante, que

tem a ver diretamente com a vida de mais de um milhão de servidores públicos, em

curtíssimo prazo, possibilitando aberrações como, em vez de ampliar a remuneração

ou conceder o reajuste, tirar e diminuir. Isso é irresponsabilidade. Há essa emenda

supressiva, que li, e também, como disse, em relação aos servidores do meio

ambiente, a revogação do § 4º do art. 6º da Lei nº 17.351, de 17/1/2008, e o § 4º do

art. 2º da Lei nº 17.717, de 11/8/2008, no sentido de que há gratificação em que terão

perda. Dessa forma, traz prejuízos também na carreira desses servidores. Se

observarmos, Sr. Presidente, na mensagem do Governador, em relação aos



____________________________________________________________________________
1225

Procuradores - um exemplo concreto -, ele é retroativo a 1º/1/2010. Então, se pode

para um, pode também para todos. Há emenda nossa para ser retroativo, para todos

os servidores, nas áreas da educação, da saúde, da agricultura e do meio ambiente,

a 1º de janeiro. Isso é para todos. Por que esse tratamento desigual? Por que, para

algumas carreiras, há um reajuste de 15%. Já disse que há alguns reajustes de 25%,

e outros ultrapassam 30%. Pelo menos deveria haver uma média e, em vez de 10%

de reajuste, ser 15%. Todas as análises demonstram a recuperação do Estado de

Minas.

A potencialidade do Estado é muito maior, bem maior, pois exporta muita matéria-

prima - muita matéria é beneficiada no Rio de Janeiro ou em São Paulo.

Só em 2009 e 2010, houve fuga de mais de 100 empresas mineiras, Deputado

Carlos Gomes, que se instalaram no Rio de Janeiro, em São Paulo e até no Espírito

Santo. A questão não é de logística, e sim de carga tributária. É a ausência de política

nessa área para dar garantia, sobretudo, para os pequenos empresários; porque os

grandes conseguem, uma vez que são os melhores amigos do rei. Esses têm tudo,

mas as pequenas e médias empresas vivem numa situação de calamidade em Minas.

Então, já que houve recuperação econômica do Estado, elaboramos uma emenda

para que o reajuste seja de 15%, embora pudesse ser maior. Seria um reajuste de

15% para todos, áreas da agricultura, do meio ambiente, da saúde e da educação.

Assim podemos, de fato, reparar as distorções do pacote que o Governador enviou.

A injustiça é muito grande em relação a determinadas carreiras. E acredito que ela

agrava a situação dos servidores das áreas da saúde, da educação e da defesa

social, que ainda está acomodada, sobretudo a área da administração da Polícia

Civil, que possui um piso salarial de trezentos e poucos reais. Uma coisa é o reajuste

de 10% para um servidor que recebe de R$3.000,00 a R$10.000,00; outra coisa é um

reajuste de 10% para o servidor que recebe R$400,00. Isso não altera.

Para quem recebe mais, o percentual será maior - 15%, 20% e até 30% -, mas

quem recebe menos terá de contentar-se com os 10%; alguns que ainda recebem

muito pouco terão a VTI cortada, o que fará com que recebam valor menor do que

recebem hoje. Essa tática do Governador para tratar o servidor público do Estado é

muito estranha, para não dizer perversa.
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Veja bem, Deputado Inácio - V. Exa. é o único “franco” desta Casa -, muitos

Deputados avaliam que a relação do governo com a Assembleia é ótima. Repito:

essa é a avaliação de muitos Deputados. Falem sério, nobres colegas Deputados,

como podemos dizer e assegurar que essa relação da Assembleia com o governo é

ótima se ele manda, em um projeto, várias mensagens envolvendo milhões de

servidores, para que sejam analisadas em curtíssimo tempo, impedindo, na verdade,

a discussão? É prática, sobretudo da Oposição - PT, PCdoB e PMDB -, debater com

servidores, discutir com cada carreira, realizar audiências públicas e reuniões. Os

servidores têm de ser ouvidos. Seria muita arrogância da nossa parte afirmar que

somos eleitos, somos representantes do povo. Temos de aprimorar a democracia,

que não pode ser simplesmente representativa. É possível contar com a participação

das partes interessadas. Isso tem de ser franqueado, garantido.

É essa interlocução que queremos com o governo. Queremos reunião com a

Secretária de Planejamento e Gestão, para avançarmos na questão; caso contrário,

corre-se o risco de prejudicar, impedir que esse reajuste aconteça antes de outubro.

Na verdade, o Governador nos colocou na parede: ou votamos o projeto até o final do

mês, no máximo, ou parte dos servidores não terá o reajuste. Como disse, nem todos

terão, de fato, o reajuste, pois não resolve darmos o reajuste de 10% e retirarmos o

equivalente a 4 ou 10 vezes mais do que seria o resultado de 10%; então, se trata de

farsa. Até acredito que seja equívoco, pois isso é absurdo. Só pode ser o equívoco

provocado pela pressa. É absurdo propagandear aumento para todos e retirar

dinheiro de alguns. Portanto, reivindicamos à Secretária Renata Vilhena esse

entendimento, antes de apreciarmos a matéria. Na realidade, quero aqui fazer justiça.

No início da semana, visitamos a Cidade Administrativa, devido a inúmeras

reclamações dos servidores, como sobre elevadores, poeira, barulho, alimentação,

transporte, estacionamento, ou seja, uma série de problemas. E, embora não

estivesse previamente acordada a reunião com a Secretária Renata Vilhena, uma vez

lá, ela prontamente nos recebeu, como também os representantes dos servidores,

Geraldo e Míriam. Quero aqui reconhecer a atenção da Secretária e dizer que

contamos com a sua sensibilidade para, num curtíssimo prazo, resolver esses

inúmeros problemas da Cidade Administrativa, embora eu não veja a possibilidade de
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alguns deles serem sanados, como, por exemplo, os do transporte, do

estacionamento e - um outro desafio maior - o da alimentação. Portanto, registro aqui

a presteza com que fomos recebidos pela Secretária, assim como a sua disposição

em acolher as reclamações que formalizei.

Por isso estamos contando com o resultado dessa presteza e com a sensibilidade e

iniciativa da Secretária Renata. Mas não basta somente isso; é preciso iniciativa no

sentido de se adequarem algumas situações, que percebemos que são injustas,

prejudicam o servidor público do Estado de Minas Gerais, pois cortam conquistas já

incorporadas. Aliás, há conquistas que têm de ser incorporadas definitivamente ao

salário, devem ser garantidas, fazer parte da carreira. E aí são tantos os

penduricalhos! No caso dos servidores que se aposentam, dos pensionistas, há uma

redução drástica na sua remuneração total. Essa é uma grande distorção das

carreiras do servidor público do Estado de Minas Gerais - sobretudo essa que

equipara a tabela de vencimento básico das carreiras de Analista Educacional,

Analista de Educação Básica, Assistente Técnico Educacional, Assistente Técnico de

Educação Básica e Assistente de Educação, às tabelas dos servidores da Seplag. Se

de um lado temos a alegria pela equiparação à tabela dos servidores da Seplag, de

outro são retiradas as vantagens que esses servidores já têm. Daí a diminuição no

salário dos servidores.

Portanto, servidores públicos do Estado de Minas Gerais, vocês não têm de fazer

festa; espero que não se deixem enganar pela esperteza da tática eleitoral do

Governador, porque determinadas carreiras ficaram sem reajuste por quatro, cinco

anos. Há carreira sem reajuste há seis anos - intocável, nada. E agora vêm

propagandeando, como se os 10% fossem grande coisa para o servidor público.

Pela manhã, falei sobre o caso dos Defensores Públicos, que ficaram por mais de

100 dias em greve. Foi a grande luta dos Defensores Públicos, a de mobilizar os

servidores públicos do Estado de Minas Gerais, o que é um grande desafio. Isso não

é fácil.

Há servidores que estão a uma distância de 700km a 900km de Belo Horizonte.

Alguns gastam 15 horas para chegar a Belo Horizonte. Não é fácil mobilizá-los. Os

Defensores, desde 2008, vêm lutando e conseguiram o seu pleito. Fizeram greve
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durante mais de 100 dias, mas, pelo menos, obtiveram sucesso. Parabenizo-os pela

organização, pela capacidade de mobilização. Estamos colhendo, agora, os frutos,

pois estão tendo o reajuste justo de 25%. Para informar com precisão - tendo

responsabilidade com a informação -, na verdade, de 1º/5/2010 a 30/8/ 2011, terão

21,58%, ou seja, receberão de R$8.000,00 a R$12.160,00. Está aí, também, a

esperteza tática do Governador. Passou muitos anos sem dar reajuste, mesmo para

os Defensores, e agora garante um reajuste para 2011 e 2012. Que bom pois, de um

lado, temos as conquistas dos Defensores; mas, de outro lado, nota-se a esperteza

do Governador, que não quer sair do poder.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, a campainha soou para que eu finalizasse

o meu pronunciamento. Gostaria de saber se não há um equívoco, pois imaginei que

tivesse 60 minutos para a discussão.

O Sr. Presidente - Esclareço a V. Exa., Deputado Padre João, que o projeto está

em regime de urgência, ficando, assim, o prazo para discussão reduzido a 30

minutos. No entanto, a Presidência concederá o prazo suficiente para que V. Exa.

faça as suas conclusões.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, não quero ser intransigente, vou concluir

o meu discurso. Agradeço a V. Exa. a compreensão.

Concluo manifestando a nossa indignação com relação à irresponsabilidade do

nosso Governador em mandar para esta Casa um projeto para apreciarmos em

curtíssimo prazo, quase à revelia, negando ao Parlamento, a esta Casa, a

possibilidade de fazermos o debate com os servidores públicos, que são os principais

atores a serem ouvidos. Eles foram impedidos pelo Governador de discutir as

próprias carreiras, as próprias situações remuneratórias. Isso não é próprio de um

governo democrático. Nossa esperança é termos aqui, em Minas Gerais, um governo

democrático e popular e extinguir de vez o autoritarismo. É inadmissível essa prática

do Governador atual, pois ele teve todas as oportunidades e fez o que bem quis por

meio de leis delegadas. Essa autorização foi-lhe dada em dois momentos por esta

Casa: antes de assumir, em 2002 e 2003, e na reeleição. Foi dado, então, ao

Governador, por meio dessas leis, poder para ele fazer o que bem entendesse, à
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revelia desta Casa.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. e ratifico aqui a nossa indignação ao desrespeito

do Governador com esta Casa e, sobretudo, com o servidor público do Estado de

Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.387/2010

EMENDA N° 13

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 4.387/2010 a seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de janeiro de

2010, os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras do Poder

Executivo:”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa assegurar que o reajuste dos valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que menciona seja retroativo a

1º/1/2010 da mesma forma como foi proposto em substitutivo encaminhado pelo

Governador do Estado ao Projeto de Lei nº 2.752/2008, que reajusta os valores da

tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado.

Sem aumento salarial real há pelo menos 10 anos, os trabalhadores e

trabalhadoras de diversas carreiras da rede estadual lutam para sobreviver e cuidar

de suas famílias com vencimentos iniciais inferiores ao valor do salário mínimo. E a

situação se agrava quando analisamos os valores recebidos pelos servidores

inativos, que já não percebem qualquer abono ou gratificação que melhorem os

vencimentos. Além do reajuste salarial, os servidores reivindicam melhorias das

condições de trabalho e garantia de atendimento à saúde.

Portanto, com esta emenda, o percentual de 10% proposto pelo Governador, que é

insuficiente para recompor perdas e inaugurar uma política efetiva de valorização,

passaria a ter validade retroativa.

Considerando que o percentual de reajuste apresentado encontra-se distante do

que é devido às diversas categorias, proponho esta emenda e conto com o apoio dos
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nobres colegas para sua aprovação.

EMENDA N° 14

Dê-se ao art. 15 do Projeto de Lei nº 4.387/2010 a seguinte redação:

“Art. 15 - Fica reajustado em 10% (dez por cento), a partir de 1º de janeiro de 2010,

o valor do vencimento básico do cargo de provimento em comissão de Capelão,

código EX-12, a que se refere o Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007.”.

Salas das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa assegurar que o reajuste dos valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de importantes servidores do Poder Executivo que

menciona seja retroativo a 1º/1/2010, da mesma forma como foi proposto em

substitutivo encaminhado pelo Governador do Estado ao Projeto de Lei nº

2.752/2008, que reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de

Procurador do Estado.

Considerando que o percentual de reajuste apresentado encontra-se distante do

que é devido à categoria, proponho esta emenda e conto com o apoio dos nobres

colegas para sua aprovação.

EMENDA N° 15

Dê-se ao art. 13 do Projeto de Lei nº 4.387 a seguinte redação:

“Art. 13 - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de janeiro de

2010, os valores dos:”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa assegurar que o reajuste dos valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de importantes servidores do Poder Executivo que

menciona seja retroativo a 1º/1/2010, da mesma forma como foi proposto em

substitutivo encaminhado pelo Governador do Estado ao Projeto de Lei nº

2.752/2008, que reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de

Procurador do Estado.

Considerando que o percentual de reajuste apresentado encontra-se distante do
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que é devido à categoria, proponho esta emenda e conto com o apoio dos nobres

colegas para sua aprovação.

EMENDA N° 16

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei nº 4.387/2010 a seguinte redação:

“Art. 2º - Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de janeiro de

2010:”.

Salas das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de Agente

de Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo do Poder

Executivo do Estado, precisam ser valorizadas por se tratar de servidores que fazem,

mesmo sob risco de morte, a proteção da sociedade mineira.

Esta emenda garante que o reajuste da categoria seja retroativo a janeiro de 2010,

da mesma forma como foi proposto em substitutivo encaminhado pelo Governador do

Estado ao Projeto de Lei nº 2.752, de 2008, que reajusta os valores da tabela de

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado.

Ou seja, o percentual de 15% proposto pelo Governador, que é insuficiente para

recompor perdas e inaugurar uma política efetiva de valorização, passaria a ter

validade retroativa.

Considerando que o percentual de reajuste apresentado encontra-se distante do

que é devido às categorias do grupo de defesa social do Estado, proponho esta

emenda e conto com o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

EMENDA N° 17

Dê-se ao art. 8º do Projeto de Lei nº 4.387/2010 a seguinte redação:

“Art. 8º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Assistente

Administrativo da Polícia Militar e Analista de Gestão da Polícia Militar, constantes

nos itens V.2 e V.3 do Anexo V da Lei nº 15.784, de 2005, passam a vigorar, a partir

de 1º de janeiro de 2010, na forma do Anexo IV desta lei.

Parágrafo único - O reajuste previsto no “caput” deste artigo não será deduzido do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei nº 15.787, de

27 de outubro de 2005.”.
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Salas das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa assegurar o reajuste dos valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de importantes servidores do Poder Executivo que

menciona, retroativo à 1º/1/2010, da mesma forma como foi proposto em substitutivo

encaminhado pelo Governador do Estado ao Projeto de Lei nº 2.752, de 2008, que

reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do

Estado.

Sem aumento salarial real há pelo menos 10 anos, os trabalhadores e

trabalhadoras da rede estadual lutam para sobreviver e cuidar de suas famílias com

vencimentos iniciais inferiores ao valor do salário mínimo. A situação se agrava

quando analisamos os valores recebidos pelos servidores inativos, que já não

percebem qualquer abono ou gratificação que melhorem os vencimentos.

Além do reajuste salarial, os servidores reivindicam melhorias das condições de

trabalho e garantia de atendimento à saúde.

Portanto, o percentual proposto pelo Governador, que é insuficiente para recompor

perdas e inaugurar uma política efetiva de valorização, passaria a ter validade

retroativa.

Nesse sentido, considerando que o percentual ora apresentado à categoria de

reajuste aos vencimentos e remuneração encontra-se distante do que é devido às

diversas categorias, apresento esta emenda e conto com o apoio dos nobres colegas

para sua aprovação.

EMENDA N° 18

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Fica concedida gratificação de periculosidade de 25% (vinte e cinco por

cento), a partir de 1° de maio de 2010, sobre a rem uneração de que trata esta lei.”.

Salas das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de agente

de segurança penitenciário e de agente de segurança socioeducativo são tipificadas

como profissões de risco, e, portanto, fazem seus ocupantes jus ao adicional de
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periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal.

“Art. 7º - (...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou

perigosas, na forma da lei.”

A Constituição Estadual de Minas Gerais também já assegura a gratificação por

periculosidade aos servidores do Estado.

“Art. 31 - (...)

§ 6º - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:

III - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

(Artigo com redação dada pelo art. 3º da Emenda à Constituição nº 57, de 15/7/2003.)

Art. 39 - (...)

§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 31 e nos §§

4º, 5º, 6º e 7º do art. 36 desta Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX

do art. 7º da Constituição da República. (Parágrafo com redação dada pelo art. 2º da

Emenda à Constituição nº 57, de 15/7/2003.).”

Diversos Estados da Federação, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande

do Sul, além do Distrito Federal, reconhecem de fato e de direito a gratificação por

periculosidade aos profissionais da segurança pública, em percentual que chega a

230% da remuneração.

Não resta dúvida, portanto, sobre a juridicidade, legalidade ou constitucionalidade

de tal dispositivo, que visa reparar a injustiça cometida contra os servidores das

polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Ademais, durante a greve dos policiais civis e militares de junho de 2004, foi

acordado entre as lideranças dos grevistas e do governo a concessão do adicional de

periculosidade que, entretanto, foi vetado pelo governador Aécio Neves, face à

negociação de uma nova proposta de reajuste. Diante da grande injustiça contra os

servidores, este parlamentar apresentou nesta Casa o Projeto de Lei nº 2/2007, que

trata do adicional.

Ressalte-se ainda que, para impedir nova manifestação dos policiais no dia

17/3/2010, um dia após a grande manifestação do funcionalismo na Cidade

Administrativa, o governador Aécio Neves fez compromisso com a categoria de
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conceder 20% de adicional de periculosidade, além do reajuste. Portanto, verifica-se

novamente que o compromisso não foi cumprido.

Além disso, o percentual ora apresentado à categoria, de 15% de reajuste aos

vencimentos e remuneração, encontra-se distante do que é devido às categorias do

grupo de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, razão pela qual a gratificação de

25% é mais do que necessária. Por essas razões, conto com o apoio dos nobres

colegas para aprovação desta emenda.

EMENDA N° 19

Dê-se ao art. 9º do Projeto de Lei nº 4.387/2010 a seguinte redação:

“Art. 9º - As tabelas de vencimento básico da carreira de médico, de que trata o

inciso X do art. 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, constantes no Anexo I

da Lei nº 15.786, de 2005, passam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2010, na

forma do Anexo V desta lei.”.

Salas das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa assegurar o reajuste dos valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de importantes servidores do Poder Executivo que

menciona, retroativo à 1º/1/2010, da mesma forma como foi proposto em substitutivo

encaminhado pelo governador do Estado ao Projeto de Lei nº 2.752, de 2008, que

reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do

Estado.

Nesse sentido, considerando que o percentual ora apresentado à categoria de

reajuste aos vencimentos e remuneração encontra-se distante do que é devido à

categoria, apresento esta emenda e conto com o apoio dos nobres colegas para sua

aprovação.

EMENDA N° 20

Dê-se ao art. 7º do Projeto de Lei nº 4.387/2010 a seguinte redação:

“Art. 7º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista Educacional,

Analista de Educação Básica, Assistente Técnico Educacional, Assistente Técnico de

Educação Básica e Assistente de Educação, constantes nos itens I.3, I.4, I.5, I.6, I.7

do Anexo I da Lei nº 15.784, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de janeiro de
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2010, na forma do Anexo III desta lei.

Parágrafo único - O reajuste previsto no “caput” deste artigo não será deduzido do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei nº 15.787, de

27 de outubro de 2005.”.

Salas das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa assegurar o reajuste dos valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de importantes servidores da educação do Poder

Executivo, que menciona, retroativo à 1º/1/2010, da mesma forma como foi proposto

em substitutivo encaminhado pelo Governador do Estado ao Projeto de Lei nº 2.752,

de 2008, que reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de

Procurador do Estado.

Sem aumento salarial real há pelo menos 10 anos, os trabalhadores e

trabalhadoras da rede estadual de ensino lutam para sobreviver e cuidar de suas

famílias com vencimentos iniciais inferiores ao valor do salário mínimo. E a situação

se agrava quando analisamos os valores recebidos pelos servidores inativos, que já

não percebem qualquer abono ou gratificação que melhorem os vencimentos.

Além do reajuste salarial, os servidores reivindicam melhorias das condições de

trabalho e garantia de atendimento à saúde.

Portanto, o percentual proposto pelo Governador e que é insuficiente para recompor

perdas e inaugurar uma política efetiva de valorização, passaria a ter validade

retroativa.

Nesse sentido, considerando que o percentual ora apresentado à categoria de

reajuste aos vencimentos e remuneração encontra-se distante do que é devido às

diversas categorias, apresento esta emenda e conto com o apoio dos nobres colegas

para sua aprovação.

EMENDA Nº 21

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público

da educação básica, correspondente ao valor atualizado do Piso Salarial Profissional

Nacional, conforme dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, deverá
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ser retroativo à 1º de janeiro de 2010.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público, conforme

dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, deveria estar implementado no Estado,

como vencimento inicial das carreiras, desde o dia 1º/1/2010.

Inobstante, os valores das carreiras iniciais dos professores da educação básica

não ultrapassam o valor de um salário mínimo. É inaceitável que o Estado de Minas

Gerais, uma das três maiores economias do País, pague menos de um salário

mínimo aos educadores, auxiliares de serviço e técnicos da educação. Só para

exemplificar, os professores das séries iniciais tentam sobreviver com vencimentos de

R$336,00. Os educadores do ensino fundamental e médio, com escolaridade de nível

superior, recebem R$508,00.

Necessário se faz ainda assegurar o pagamento do piso aos servidores inativos,

que sequer estão incluídos na política de abono e gratificação do governo estadual e,

portanto, não recebem o pagamento de vantagens e benefícios.

Destarte, pretende esta emenda garantir que o Piso Nacional do Profissional do

Magistério seja implementado em Minas Gerais, garantindo a exigência de excelência

na educação pública do Estado, razão pela qual se faz acrescentar esta previsão ao

Projeto de Lei nº 2.215/2008, que ora se analisa.

EMENDA N° 22

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Aos servidores das carreiras de Professor de Educação Básica e

Especialista em Educação Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004, e das carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar e

Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de

10 de agosto de 2004, com carga horária de trabalho de vinte e quatro horas

semanais, fica assegurada a percepção do valor atualizado do Piso Salarial

Profissional Nacional, conforme dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de

2008.

§ 1º - O piso salarial profissional do magistério é o valor de vencimento inicial das
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carreiras do magistério público da educação básica para a jornada de 24 (vinte e

quatro) horas semanais.

§ 2º - As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta lei serão aplicadas

a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da

educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional Federal nº 41, de

19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho

de 2005.

§ 3º - O valor mencionado no “caput” não compreenderá as vantagens pecuniárias,

pagas a qualquer título.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A emenda ora apresentada visa aperfeiçoar a proposição, evitar o

congelamento dos salários e assegurar a implantação do Piso Salarial Profissional

Nacional do Magistério Público, conforme dispõe a Lei Federal nº 11.738, de

16/7/2008. Ora, o Piso Nacional deveria estar implementado no Estado, como

vencimento inicial das carreiras, desde o dia 1º/1/2010.

Inobstante, os valores das carreiras iniciais dos professores da educação básica

não ultrapassam o valor de um salário mínimo. É inaceitável que o Estado de Minas

Gerais, uma das três maiores economias do País, pague menos de um salário

mínimo aos educadores, auxiliares de serviço e técnicos da educação. Só para

exemplificar, os professores das séries iniciais tentam sobreviver com vencimentos de

R$336,00. Os educadores do ensino fundamental e médio, com escolaridade de nível

superior, recebem R$508,00.

Necessário se faz ainda assegurar o pagamento do piso aos servidores inativos,

que sequer estão incluídos na política de abono e gratificação do governo estadual e,

portanto, não recebem o pagamento de vantagens e benefícios.

Destarte, pretende esta emenda garantir que o Piso Nacional do Profissional do

Magistério seja implementado em Minas Gerais com valor atualizado de R$1.312,26,

garantindo a exigência de excelência na educação pública do Estado, razão pela qual

se faz acrescentar esta reivindicação ao projeto que ora se analisa.

EMENDA Nº 23
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Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - Ficam reajustados em 41% (quinze por cento), a partir de 1º de janeiro de

2010:

I – a remuneração básica dos postos e das graduações da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar;

II – o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Específico de

Provimento Efetivo da Polícia Civil;

III – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, criada

pela Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003;

IV – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, a que

se refere o art. 6º da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000; e

V – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo,

instituída pela Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004.”

Salas das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: As profissões de policial civil e policial militar, de bombeiro militar, de

Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo do

Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, precisam ser valorizadas, por serem

exercidas por servidores que cumprem, mesmo sob risco de morte, a proteção da

sociedade mineira.

Esta emenda garante o reajuste da categoria retroativo a janeiro de 2010, da

mesma forma como foi proposto em substitutivo encaminhado pelo Governador do

Estado ao Projeto de Lei nº 2.752, de 2008, que reajusta os valores da tabela de

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado. Ademais, assegura que o

compromisso assumido pelo Governador do Estado em 2007, que negociou com o

movimento sindical que ao final de seu governo deixaria a Polícia Civil entre as três

melhores remunerações do País, possa ser cumprido.

Em situação semelhante, encontram-se os policiais e bombeiros militares, que

também cobram do Governador do Estado compromisso assumido em 2006 de pagar

uma remuneração de R$2.500,00 à categoria.

Ora, não pode o Estado simplesmente deixar de investir na área da segurança.
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Mesmo porque, investir em segurança é investir também na promoção do

desenvolvimento do Estado, é promover a valorização profissional.

Nesse sentido, considerando que o percentual ora apresentado à categoria, de 15%

de reajuste nos vencimentos e na remuneração, se encontra distante do que é devido

às categorias do grupo de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, proponho esta

emenda, com a alteração do percentual, e conto com o apoio dos nobres colegas à

sua aprovação.

EMENDA Nº 24

O “caput” do art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de janeiro de

2010, os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras do Poder

Executivo:”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 25

Acrecente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O piso de vencimento básico do da carreira de auxiliar de serviços da

educação básica será de R$772,00 (setecentos e setenta e dois reais) para jornada

de trinta horas e R$887,00 (oitocentos e oitenta e sete reais) para jornada de

quarenta horas, a partir de 1º de janeiro de 2010.

Parágrafo único - A tabela de vencimento básico de que trata o “caput” deste artigo

será reformulada mantendo os percentuais entre graus e níveis hoje em vigor.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 26

O “caput” do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º - O piso de vencimento básico do Professor de Educação Basíca será de

R$1.312,85 (mil trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) a partir de 1º de

janeiro de 2010.

Parágrafo único - A tabela de vencimento básico de que trata o “caput” deste artigo

será reformulada, mantendo-se os percentuais entre graus e níveis hoje em vigor.”.
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Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 27

Ficam suprimidos os §§ 1º e 2º do art. 7º.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 28

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - A Lei nº 11.660, de 2 de dezembro de 1994, fica acrescida do seguinte art.

27-A:

Art. 27-A - Fica a Fundação Clóvis Salgado autorizada a conceder adicional por

exibição pública aos servidores bailarino e coristas, integrantes, respectivamente, da

Companhia de Dança e do Coral Lírico, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre

o vencimento básico, desde que se apresentem ao público no mínimo quatro vezes

por mês, em evento artístico com a participação do corpo estável da Fundação.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Carlin Moura

Justificação: Deflagrado o processo de reajuste dos valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Poder Excecutivo pelo Chefe do Excecutivo, é

oportuna a apresentação desta emenda que pretende garantir a isonomia de

vencimentos a todos os servidores do Corpo Artístico da Fundação Clóvis Salgado -

FCS -, que é composto pela Companhia de Dança Palácio das Artes, pelo Coral

Lírico de Minas Gerais e pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

Considerando que a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e os

requisitos para a investidura, bem com as peculiaridades dos cargos do Corpo

Artístico da FCS são os mesmos, não há, razão para que o adicional não seja

estendido a todos, tornando equânime a valorização de seus servidores.

EMENDA Nº 29

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Fica instituído o vencimento inicial das carreiras dos profissionais do

magistério público da educação básica que corresponde, no mínimo, ao valor
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determinado na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para o Piso Salarial

Profissional Nacional, a ser atualizado anualmente conforme o valor por aluno

referente aos anos inciais do ensino fundamental urbano, definido nos termos da Lei

Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação - Fundeb.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Carlin Moura

EMENDA Nº 30

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - (...)

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder gratificação por

atividade de risco aos servidores de que trata este artigo.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 31

O art. 9º fica acrescido do seguinte § 4º:

Art. 9º - (...)

§ 4º - Fica incorporada a Gratificação Complementar - GC - de que trata o art. 1º da

Lei Delegada nº 44, de 12 de julho 2000, alterado pelo art. 1º da Lei Delegada nº 46,

de 28 de julho de 2000, a todos os servidores integrantes do quadro da Fhemig,

devendo o executivo realizar as adaptações necessárias nas respectivas tabelas de

vencimento.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

EMENDA Nº 32

O art. 10 passa a vigorar com o seguinte parágrafo único:

“Art. 10 - (...)

Parágrafo único - Os benefícios concedidos aos servidores da Fhemig serão

estendidos aos servidores do Hemominas.”

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.
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Adelmo Carneiro Leão

EMENDA Nº 33

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Fica revogado o § 4º do art. 6º da Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008,

e o § 4º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 11 de agosto de 2008.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Padre João

EMENDA Nº 34

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Aos contratados temporários de prestação de serviços, caberá a

equiparação do salário com o de servidores efetivos, para todos os que

desempenhem função semelhante, bem como a percepção de benefícios e

vantagens, como regulamentação de direitos trabalhistas para os contratados

referentes ao 13º salário, às férias, ao adicional noturno e a horas extras.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, deve-se considerar o direito à

percepção do Adicional de Desempenho - ADE -, se incluído nos contratos com prazo

maior que seis meses.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O instituto da contratação temporária de servidores públicos será

sempre importante para atender a necessidades urgentes. Daí, a importância e a

necessidade de se adequar a lei, constantemente, aos reais anseios e necessidades

do serviço público brasileiro. Por isso, se faz tão necessária a adequação de normas

que garantam aos contratados direitos semelhantes aos dos servidores efetivos.

A equiparação salarial e o Adicional de Desempenho, que é uma vantagem

pecuniária a ser concedida ao servidor, instituída para incentivar e valorizar seu

desempenho, são benefícios que devem ser garantidos.

Sendo assim, deve-se assegurar o direito ao recebimento de tal prêmio, bem como

a percepção de direitos trabalhistas aos contratados, e não permitir que ocorra

discriminação por estes não lhes serem concedidos, afinal esses são devidos ao

desempenho do trabalho efetivamente prestado.
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Portanto, pela exposição dos fatos demonstrados, tal medida se faz fundamental,

para que sejam garantidos tais direitos. Nesse sentido, proponho esta emenda e

conto com apoio dos nobres colegas à sua aprovação.

EMENDA Nº 35

Acrescentem-se o seguinte inciso IV ao art. 13 e o seguinte Anexo IX; a

seguinte redação:

“Art. 13 - (…)

IV - vencimentos dos cargos integrantes do Quadro Específico de Cargos de

Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, a que se refere

o art. 1º da Lei Delegada nº 176, de 26 de janeiro de 2007, passando o Anexo

III da mesma lei delegada a vigorar na forma do Anexo IX.”.

“ANEXO IX

(a que se refere o inciso IV do art. 13 da Lei nº , de  de  de  2010)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 18, parágrafo único, da Lei nº 6.762, de 23 de

dezembro de 1975)

Tabela de Vencimentos

Cargos de Provimento em Comissão

Símbolo Vencimento

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada na edição do “Diário do

Legislativo” de 27.3.2010.

Os comissionados da categoria de Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre -

fizeram opção por 30% do cargo em comissão, conforme previsão contida no art. 1º,

§ 1º, II, da Lei Delegada nº 176, de 2007. Essa opção não é realizada pelo Gefaz, em

virtude da distorção na remuneração ainda existente entre as carreiras de Afre e

Gefaz.”.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Neider Moreira

Justificação: A alteração visa a corrigir omissão e estender o aumento de 10% aos

Gestores Fazendários - Gefaz - que ocupam cargo de provimento em comissão e

recebem suas remunerações conforme a tabela contida no Anexo III da Lei Delegada
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nº 176, de 16/1/2007, únicos servidores da SEF que não terão nenhum reajuste se a

omissão for mantida no texto legal.

EMENDA Nº 36

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de maio de

2010, os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras do Poder

Executivo.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Célio Moreira

Justificação: É público e notório que os salários de diversos servidores do Poder

Executivo, bem como dos aposentados e dos pensionistas do Estado, há muito tempo

estão congelados.

No que pese à louvável iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº

4.387/2010 merece reparos.

Ora, sabemos que os salários dos profissionais de várias categorias, bem como os

dos aposentados e dos pensionistas, estão defasados há algum tempo; logo, é justo

e merecido que recebam o mesmo tratamento que os Agentes de Segurança estão

recebendo no projeto em destaque.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 37

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – O piso remuneratório a que se refere o art. 4º da Lei nº 17.006, de 25 de

setembro de 2007, passa a ser de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), a partir

de 1º de maio de 2010, observado o disposto nos §§ 1º a 8º do art. 4º e no art. 5º da

referida lei.”.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2010.

Célio Moreira

Justificação: É público e notório que a qualidade do ensino depende da qualidade

da escola. Para oferecer educação de qualidade aos estudantes de todo o País, é

essencial que a equipe que compõe o quadro de profissionais da educação tenha

competência técnica, idoneidade moral, ética e vários outros qualificativos.
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No que pese à louvável iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº

4.387/2010 merece aperfeiçoamento.

Esta emenda tem por objetivo equiparar o piso remuneratório dos professores do

Estado ao piso remuneratório nacional definido pela Lei nº 11.738, de 16/7/2008. Se

não, vejamos o que dispõe os art. 2º e 3º da referida lei:

“Art. 2º - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério

público da educação básica será de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais)

mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da

educação nacional.

Art. 3º - O valor de que trata o art. 2º desta lei passará a vigorar a partir de 1º de

janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos

profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e

Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:”.

Portanto, com o objetivo de garantir aos profissionais do magistério o direito à

percepção salarial conforme piso remuneratório nacional, conto com o apoio dos

nobres pares à aprovação desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 12 emendas do Deputado

Weliton Prado, que receberam os nºs 13 a 23 e 34, 5 do Deputado Padre João, que

receberam os nºs 24 a 27 e 33, 2 do Deputado Carlin Moura, que receberam os nºs

28 e 29, 1 do Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 30, 2 do Deputado

Adelmo Carneiro Leão, que receberam os nºs 31 e 32, 1 do Deputado Neider Moreira,

que recebeu o nº 35 e 2 do Deputado Célio Moreira, que receberam os nºs 36 e 37 e,

nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer. A Presidência informa

ao Plenário que a emenda encaminhada pelo Governador do Estado por meio da

Mensagem nº 487/2010, publicada em 25/3/2010, foi incluída no parecer da

Comissão de Justiça e será arquivada, nos termos do inciso IV do art. 180 do

Regimento Interno.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

extraordinária de segunda-feira, dia 29, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/3/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de

Resolução nº 3.794/2009; renovação da votação; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação - Discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nº 4.142/2010; discurso do Deputado Padre João; encerramento da

discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - Votação, em turno

único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.574; votação secreta do veto ao art.

1º da Lei nº 16.318, de 2006, a que se refere o art. 4º; manutenção; votação secreta

do veto ao art. 4º da Lei nº 16.318, de 2006, a que se refere o art. 4º; rejeição -

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.621; rejeição -

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.625; rejeição -

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 118;

requerimento do Deputado Inácio Franco; deferimento; votação secreta do veto ao

“caput” do art. 20 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 3º, ao

art. 22 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 4º, ao art. 26-B da

Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 6º, ao inciso I do § 1º do art.

30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 8º e ao § 6º do art.

4º da Lei Complementar nº 83, de 2005, a que se refere o art. 10; manutenção;

votação secreta do veto ao art. 2º, ao inciso I do art. 10 da Lei Complementar nº 81,

de 2004, a que se refere o art. 3º, ao art. 5º, e ao art. 6º-A da Lei Complementar nº
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83, de 2005, a que se refere o art. 12; rejeição; votação secreta do veto ao art. 1º;

rejeição; declaração de voto - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição

de Lei Complementar nº 117; discurso do Deputado Padre João; votação secreta do

veto ao art. 4º; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição

de Lei nº 19.559; votação secreta do veto ao art. 2º; rejeição - Votação, em turno

único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.568; rejeição - Votação, em turno

único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.586; votação secreta do veto ao art.

2º; rejeição - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -

Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - 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 Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata
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- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº

3.794/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica regime especial de

tributação concedido à indústria de revestimento cerâmico, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26/12/1975. A Presidência vai renovar a votação do parecer. Em

votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de

Resolução nº 3.794/2009. À promulgação.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri Torres solicitando
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a inversão da pauta da reunião, de modo que os vetos às Proposições de Lei nºs

19.574, 19.621 e 19.625 e à Proposição de Lei Complementar nº 118 sejam

apreciados logo após o Projeto de Lei nº 4.142/2010, nessa ordem. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.142/2010, do Governador do

Estado, que 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. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresentou. As Comissões de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o

Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados,

quero “a priori” garantir aos nobres pares que não sou o responsável pela demanda

que chega a esta Casa, que é a apreciação da mensagem recebida, que nem sequer

foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, a qual garante o reajuste

salarial dos servidores. Não somos inconsequentes e irresponsáveis, mas também

não podemos admitir a injustiça em relação ao tratamento concedido a vários

Deputados da Oposição.

O Projeto de Lei nº 4.142/2010, em discussão, na verdade cria o núcleo gestor da

Cidade Administrativa. No ano passado, a Comissão de Administração Pública

realizou audiência pública, a requerimento deste Deputado, e solicitou-se também

que essa audiência fosse seguida de visita à Cidade Administrativa. Realizamos a

visita, momento muito importante para os servidores, pois puderam destacar muitas

irregularidades no local e, ainda, uma série de questões sobre as quais não tinham

nenhuma informação. Essa audiência teve a contribuição desta Casa, porque, a partir

dela, o governo deu oportunidade a vários servidores de ter a redução de sua jornada

de trabalho. De certa forma, temos a compensação da distância e do tempo gasto

para chegar ao local de trabalho, uma grande diferença, se comparado ao tempo

gasto em décadas de trabalho. Esse foi um avanço conseguido nessa audiência
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pública. Além disso, ela alertou o Governador, para que ele próprio fosse visitar o

local. Com a sua visita, foi suspensa a transferência dos servidores do início de

janeiro para março. Mais que ninguém, temos a consciência da importância do núcleo

gestor, Deputado João Leite. Isso porque a forma com que os servidores públicos

estão instalados é ainda caótica. Tenho a certeza de que, se o Corpo de Bombeiros

fizesse uma inspeção no local, ele não concederia autorização aos trabalhadores de

estar na Cidade Administrativa. Nesta tarde estivemos lá, com a Comissão de

Administração Pública. No próprio andar em que a Secretária Renata Vilhena

trabalha, há um vão onde deve ser instalado o elevador. Ainda não instalaram o

elevador. Há três funcionando, mas há vários vãos, onde serão instalados os

elevadores, sem nenhuma proteção, somente um madeirite fininho, com 1m de altura.

Até uma criança pode ver o vão. Se uma pessoa se desequilibrar e cair ali, morrerá.

Isso oferece risco ao servidor público, sim.

Somos favoráveis. De repente, havendo esse núcleo para a administração do

Centro, o processo será acelerado, para garantirmos condições dignas de trabalho

àqueles servidores. Talvez esta seja a solução: o Núcleo Gestor da Cidade

Administrativa. Isso é o que está em discussão.

Reclamam da alimentação, que chega fria. O estacionamento é o grande problema,

que se agravará. O transporte também é um problema. Na vinda, gastei mais de 1

hora.

Essas são as críticas que tivemos a oportunidade de entregar à Secretária, com os

servidores que estão lá trabalhando, sem conexão com a rede e com o “site” do

governo. Os trabalhos estão prejudicados e comprometidos. Falta água. Isso é o

caos. Imaginem a situação dos banheiros. Não foi somente uma vez que faltou água.

Os elevadores não funcionam. Em um prédio, ainda não há elevador. Isso é um

problema. Por isso queremos votar e apreciar a matéria. Se houver quórum,

votaremos, pois provavelmente o Núcleo Gestor resolverá o problema.

Há tantos problemas. Consigo entender que, para alguns deles, haverá uma

solução de curto prazo, mas os outros problemas somente se agravarão, Deputado

Lafayette de Andrada.

Em relação à questão do transporte, não estão trabalhando nem um quinto dos
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servidores, e já há problemas. Imaginem no ano que vem, quando essa redução dos

servidores terminar, pois ela vale apenas até dezembro. No ano que vem, quando

estiverem todos lá, esses não usufruirão a conquista em audiência pública realizada

nesta Casa. Trata-se de uma conquista dos servidores, que encontraram ressonância

nesta Casa.

O problema do estacionamento e do transporte somente se agravará daqui para a

frente. Entendo que as outras questões possam ser resolvidas em curto prazo, como

a alimentação e o refeitório, que atende apenas à metade dos que estão lá. O

espaço, que deveria ser para 32 pessoas, comporta somente 16. São apenas quatro

mesas. Seriam necessárias, no mínimo, oito.

Há problemas relativos à alimentação, à água e à conexão com a internet, mas o

grande problema é ter de conviver com o fedor de tinta, o barulho e a poeira. O

terceiro andar, onde trabalha a Secretária Renata Vilhena, ainda está em construção.

Nos prédios com nove andares, apenas dois deles estão prontos.

O grande erro do governo foi, para simplesmente ser o marco do centenário do avô

do Governador, Tancredo Neves, inaugurar a obra antes da hora. Esse foi um grande

erro e um grande desrespeito com os servidores públicos, que têm de conviver com o

barulho, com muito pó e com o fedor de tinta.

Ainda pudemos constatar que várias pessoas estão com dengue. Pois lá há um

grande foco dessa doença, que pode transformar-se numa epidemia.

Vários servidores estão com problema respiratório porque há lugares superfrios, e

outros se comparam com uma sauna. São vários os transtornos. Não estou

discutindo se somos favoráveis ou contrários à Cidade Administrativa, não se trata

disso. Trata-se da vaidade do Governador em antecipar essa transferência. Podem ir

lá. De nove andares, apenas dois estão concluídos. Estão em obras e colocando em

risco a saúde e a vida do servidor público. Apreciando esse projeto e garantindo o

Núcleo Gestor da Cidade Administrativa, quem sabe aceleraremos a solução desses

problemas?

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado Padre João, prometo

que não me delongarei em minhas palavras. Parabenizo V. Exa., que conduz a

votação em nome da Liderança da Oposição, no sentido de compreender a
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necessidade de criação do Núcleo Gestor. A Cidade Administrativa, todos sabemos,

em breve abrigará cerca de 16 mil funcionários, o que representa mais que 400 ou

500 Municípios de Minas Gerais. É óbvio que é imperativo que exista o Núcleo

Gestor. Para quem reclamaremos, se o elevador não funcionar, se a luz do corredor

queimar ou se o terminal do computador estragar? Tem de haver alguém, um grupo

para gerir isso tudo, uma miniprefeitura, que é justamente esse Núcleo Gestor.

Parabenizo V. Exa. por compreender a necessidade da criação do Núcleo Gestor.

Todos esses problemas que V. Exa. citou serão certamente resolvidos com a criação

do Núcleo Gestor. Somente o trânsito não está afeto ao Núcleo Gestor. Fazemos

apelo a V. Exa., como Líder do PT nesta Casa, para que leve ao Presidente Lula o

apelo dos mineiros, sobretudo dos belo-horizontinos, para viabilizar a construção do

metrô para melhorar o trânsito; o anel norte está prometido, mas nunca sai; e até

mesmo a duplicação da BR-381, que facilitará muito o trânsito naquela região. Acho

que, se o governo federal tomar essas três providências, indiscutivelmente o trânsito

estará resolvido. No mais, concordo com V. Exa. e parabenizo sua posição no sentido

de votar favoravelmente ao Projeto de Lei nº 4.142, que cria o Núcleo Gestor da

Cidade Administrativa Tancredo Neves.

O Deputado Padre João - Agradeço a V. Exa. e lhe asseguro que o problema de

transporte não existe somente naquela região. Se o governo tivesse, de fato, respeito

e carinho pelo povo mineiro, implantaria outras linhas de metrô para outras regiões de

Belo Horizonte. É questão de prioridade, e a prioridade do Governador é ostentar

vaidade. Não somos inconsequentes, irresponsáveis; não fazemos oposição ferrenha

a qualquer custo. Não temos o mesmo comportamento do governo. Queremos a

presença do Presidente da Codemig. Antes de apreciar esse projeto, queremos do

Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, a garantia da vinda do Presidente da

Codemig até para dizer aos Deputados e a esta Casa quanto custou a Cidade

Administrativa.

Tenho um requerimento aprovado, mas, para a nossa surpresa, estão dizendo que

ele não vem. Esse entendimento é indispensável para darmos prosseguimento aos

nossos trabalhos.

Sobre a nossa votação, ou melhor, sobre a obstrução, o que estava em questão era
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a perseguição do governo aos Deputados da Oposição, não pagando as emendas

parlamentares. Perseguição. Por que o governo pagou as emendas destinadas a

entidades filantrópicas, a maioria da base do governo, e não pagou as emendas da

Oposição ou de parte da Oposição? Por que paga para uns, e não paga para outros?

Agora eu sei que não pode, porque a lei impede o pagamento. Aliás, esse é o

argumento do governo. Mas por que o governo pagou emendas de Deputados até a

primeira quinzena de março? Perdoem-me, se estiver expondo os colegas, mas eu

posso provar o que estou dizendo.

É importante dar exemplos concretos, porque o motivo não foi a ausência de

documentação. Com a sua licença, Deputada Rosângela Reis, vou dar o exemplo

concreto de Ipatinga. Eu destinei uma emenda para o Lar dos Idosos, como também

o fez a Deputada Rosângela Reis e a minha companheira de partido, de bancada,

Deputada Cecília Ferramenta. A emenda era para a mesma entidade, para a mesma

documentação, e a minha emenda não foi paga como as outras o foram. Em Jequeri,

eu destinei uma emenda para o Lar dos Idosos, e o meu colega, o companheiro

Deputado Carlos Gomes, destinou a sua emenda ao mesmo asilo, tendo sido o meu

convênio assinado primeiro que o dele, mas o governo pagou a emenda dele, e não

pagou a minha. Isso não é perseguição?

Deputado Mauri Torres, gostaria de contar com a atenção de V. Exa., enquanto

interlocutor do governo, já que este vem dizendo que isso não é perseguição. A

justificativa do governo é a existência de impedimento para pagar as emendas das

entidades. Então por que ele não pagou as minhas emendas destinadas às

Prefeituras? Como se explica isso? Emendas deste Deputado, que foram destinadas

às Prefeituras, não foram pagas. Isso não é perseguição? Eu apresentei.

O Deputado Lafayette de Andrada - Deputado Padre João, é só uma ponderação.

O Deputado Padre João - Eu já concedi o aparte, e V. Exa. não tem a palavra.

Conto com a compreensão de V. Exa. Eu já concedi aparte a V. Exa.

É perseguição, sim, e nós não tratamos o governo dessa forma. É exatamente por

isso que estou encaminhando favoravelmente, nesta fase de discussão do Projeto de

Lei nº 472, porque não somos inconsequentes, irresponsáveis nem intransigentes.

Não queremos levar o prejuízo aos servidores do Estado nem aos servidores desta
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Casa. Não é assim que este governo deve continuar tratando o povo mineiro. Se nós

destinamos as emendas às entidades, isso é porque não tem política pública para

resolver a situação dos idosos, nem dos hospitais filantrópicos, que, com muita luta e

dificuldade, vem atendendo as pessoas. Isso ocorre porque o Estado não chega

aonde deveria chegar. Para o povo não morrer, dependemos desse remendo da lei,

remendo esse que são as emendas parlamentares, para assegurar a sobrevivência

de vários hospitais filantrópicos, porque os nossos idosos estão abandonados.

O Estado chega ao lar dos idosos, ao asilo, para dizer que a cozinha precisar ser

azulejada, que as portas do banheiros têm de ser largas, que não pode haver

rampas. O Estado lá chega para punir, para fazer ameaças de fechamento desses

estabelecimentos, e não oferece recursos para garantir a dignidade do idoso.

Não daremos prejuízos aos servidores, mas é preciso dizer que o Estado vem

arrebentando com os mais pobres de Minas Gerais. Encaminhamos favoravelmente

ao projeto, sem deixar de dizer que há, sim, perseguições e conversas fiadas -

perdoem-me pela expressão -, quando dizem tratar-se apenas das entidades. Há

perseguição a este Deputado, porque não foram pagas as emendas destinadas às

Prefeituras. Foram pagas emendas de outros Deputados à mesma Prefeitura para a

qual fiz destinações, ou seja, não há nenhum problema quanto à documentação. O

governo não está honrando seus compromissos. No momento em que permitiu fazer

a indicação, no momento em que acolheu a documentação, no momento em que

assinou o convênio, enganou este Deputado, assim como as entidades e as

Prefeituras. Não permitiremos esse desrespeito. Desobstruiremos a pauta, para que

os servidores não tenham prejuízos. O governo deve agradecer aos servidores.

Graças a estes, o Bloco PT-PCdoB-PMDB desobstrui a pauta. Estamos

desobstruindo a pauta, todavia tomaremos outras medidas, principalmente quanto às

emendas destinadas às entidades. Se pagou para alguns, o governo errou.

Se está havendo retaliações, o governo também errou. O governo errou, mas quem

fica prejudicado são os Deputados que destinaram emendas para entidades,

remendando a deficiência de políticas públicas deste governo, que não reconhece o

social, mas sim as grandes empresas. A Codemig está presente em todos os cantos,

abrindo frentes e caminhos para a iniciativa privada.
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Para a Codemig, pode haver desmatamento, mas, para o assentamento de reforma

agrária, não se pode desmatar. Para os grandes e poderosos, tudo; para os

pequenos e para os pobres, nada.

Agradeço e encerro dizendo que votaremos. Quem sabe esse núcleo gestor

resolva, quanto antes, os problemas dos servidores? Registro, por exemplo, a palavra

da representante do sindicato, Míriam, que indagou sobre a quem recorrer diante dos

problemas da Cidade Administrativa. Não havia sequer uma interlocução. Essa

inicialmente foi aberta por esta Casa, a meu requerimento, por intermédio da

Comissão de Administração Pública. Abrimos essa interlocução em audiência pública.

Muitos problemas foram corrigidos, mas muitos ainda têm de ser resolvidos, de forma

a garantir qualidade no ambiente de trabalho desses servidores.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”. Ele não foi

registrado.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, o meu voto também não foi

registrado. Eu voto “sim”.

O Deputado Juninho Araújo - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”. Também não foi

registrado.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não”

2 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emenda. Em

votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 4.142/2010 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do 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. A

Comissão Especial opina pela manutenção do veto ao art. 1º da Lei nº 16.318, de

11/8/2006, a que se refere o art. 4º da Proposição de Lei nº 19.574, e pela rejeição do

veto ao art. 4º da Lei nº 16.318, de 11/8/2006, a que se refere o art. 4º. A Presidência

vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.

261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os

Deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-

lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, o veto ao art. 1º da Lei nº 16.318, de 11/8/2006, a que se refere

o art. 4º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende

- Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério -

Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre João -

Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Weliton Prado -

Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 47 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está,

portanto, mantido o veto ao art. 1º da Lei nº 16.318, de 11/8/2006, a que se refere o

art. 4º. Oficie-se ao Governador do Estado. Em votação, o veto ao art. 4º da Lei nº
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16.318, de 11/8/2006, a que se refere o art. 4º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende

- Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo -

Doutor Viana - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz

Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 5 Deputados. Votaram “não” 41 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado o veto ao art. 4º da Lei nº 16.318, de

11/8/2006, a que se refere o art. 4º. À promulgação. Está, portanto, mantido, em turno

único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.574, exceto o veto ao art. 4º da Lei nº

16.318, de 2006, a que se refere o art. 4º.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.621, que institui a

Semana do Aleitamento Materno. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil
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Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri

Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não” 45 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado o Veto Total à Proposição de Lei nº

19.621. À promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.625, que

determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e nos

estabelecimentos de saúde localizados no Estado. A Comissão Especial opina pela

manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do

Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri

Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.
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O Sr. Presidente - Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não” 45 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição

de Lei nº 19.625. À promulgação.

Votação, em turno único, do 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. A Comissão Especial

opina pela manutenção do veto ao art. 1º, ao "caput" do art. 20 da Lei Complementar

nº 81, de 2004, a que se refere o art. 3º, ao art. 22 da Lei Complementar nº 81, de

2004, a que se refere o art. 4º, ao art. 26-B da Lei Complementar nº 81, de 2004, a

que se refere o art. 6º, ao inciso I do § 1º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de

2004, a que se refere o art. 8º e ao § 6º do art. 4º da Lei Complementar nº 83, de

2005, a que se refere o art. 10; e pela rejeição do veto ao art. 2º, ao inciso I do art. 10

da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 3º, ao art. 5º, e ao art. 6º-

A da Lei Complementar nº 83, de 2005, a que se refere o art. 12. A Presidência vai

submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,

inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação

pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que

ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Inácio Franco, solicitando a votação destacada do veto ao art. 1º da Proposição de

Lei Complementar nº 118. A Presidência defere o requerimento, de conformidade

com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o veto ao "caput" do

art. 20 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 3º, ao art. 22 da Lei

Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 4º, ao art. 26-B da Lei

Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 6º, ao inciso I do § 1º do art. 30-

A da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 8º e ao § 6º do art. 4º da

Lei Complementar nº 83, de 2005, a que se refere o art. 10.
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- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre João -

Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está,

portanto, mantido o veto ao “caput” do art. 20 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a

que se refere o art. 3º, ao art. 22 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se

refere o art. 4º, ao art. 26-B da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o

art. 6º, ao inciso I do § 1º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se

refere o art. 8º e ao § 6º do art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005, a que se

refere o art. 10. Oficie-se ao Governador do Estado. Em votação, o veto ao art. 2º, ao

inciso I do art. 10 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 3º, ao

art. 5º, e ao art. 6º-A da Lei Complementar nº 83, de 2005, a que se refere o art. 12.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres -

Padre João - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
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Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não” 45 Deputados. Está,

portanto, rejeitado o veto ao art. 2º, ao inciso I do art. 10 da Lei Complementar nº 81,

de 2004, a que se refere o art. 3º, ao art. 5º, e ao art. 6º-A da Lei Complementar nº

83, de 2005, a que se refere o art. 12. À promulgação. Em votação, o veto ao art. 1º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -

Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus

Pestana - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 45 Deputados. Está,

portanto, rejeitado o veto ao art. 1º. À promulgação. Está, portanto, mantido, em turno

único, o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 118, salvo o veto aos

arts. 1º e 2º, ao inciso I do art. 10 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se

refere o art. 3º, ao art. 5º, e ao art. 6º-A da Lei Complementar nº 83, de 2005, a que

se refere o art. 12.

Declaração de Voto

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, mesmo sendo o voto secreto, tenho

direito de manifestar-me. Apreciamos os vetos em relação aos Procuradores do

Estado. Repito: todos os vetos apreciados foram em relação aos Procuradores do

Estado. Quero destacar a forma como o governo do Estado vem tratando os

servidores. A imprensa está divulgando que o governo faz grande favor aos

servidores ao dar reajuste linear de 10% para mais de 100 carreiras. O reajuste de

10% vigorará a partir de maio. É assustador quando enxergamos que há servidores
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públicos - da saúde, da educação e da defesa social - com salário base de R$336,00,

e, para os Procuradores, a mensagem que chegou a esta Casa é retroativa a janeiro

de 2010. Uma coisa é tratar diferentemente o que é diferente quando esse diferente é

o menor, o mais pobre. Aí, sim, faz sentido. Mas não é o caso de tratar

diferentemente quem tem alto salário. Não é justo o reajuste vigorar a partir de maio

para todos e justamente para os Procuradores ser retroativo a janeiro de 2010. A

emenda que podemos apresentar, antecipando aqui, é que para todos - servidores da

educação, da saúde, da agricultura, do meio ambiente, da defesa social - seja

retroativo a janeiro de 2010, não só para os Procuradores. Aí, sim, é justiça; aí, sim, o

governo mostra que trata com igualdade os servidores deste Estado. Só destacamos

neste momento a injustiça em relação aos servidores públicos do Estado.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do 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. A

Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria

a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os

arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem

os seus lugares. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, tomo a liberdade de fazer esse

encaminhamento, fazendo um apelo aos Deputados, seja da Oposição, seja da base

do governo, porque tenho certeza de que - e V. Exas. têm muito mais Prefeitos que

eu, que não tenho nenhum Prefeito, pois, se tiver quatro, é muito -, esse veto

prejudica bastante algumas situações. De que se trata? Explicarei rapidamente, para

que os Deputados entendam e votem conscientes.

Suponhamos que exista uma obra da Prefeitura X, e, por uma questão de oposição,

de briga miúda, de briga pequena, alguém entra com um processo no Tribunal de

Contas, que, por sua vez, não emite parecer em 90 dias, e que a obra fica suspensa.
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Ao derrubar o veto, garantiremos que, se o Tribunal não emitir parecer em 90 dias, o

Prefeito terá autonomia em continuar a execução da obra. Por quê? Se o Tribunal

prolongar o prazo para 100 dias, ele emperrará qualquer obra. Esse é o grande

problema. Às vezes isso acontece por uma questão de política simples ou de

politicagem. Eles usam esse artifício somente para frear um empreendimento, por

questões de politicagem mesmo.

Então o meu apelo é para que seja derrubado o veto. Porém não estamos tirando a

autonomia do Tribunal de Contas ou impedindo a sua atuação, mas estamos dizendo

que este Tribunal deve emitir parecer em 90 dias; caso contrário, o Prefeito terá

autonomia para continuar as obras. Essa é a questão. Por isso é importante derrubar

o veto. Então, não ao veto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 4º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João

Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado -

Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 8 Deputados. Votaram “não” 37 Deputados. Houve

2 votos em branco, perfazendo o total de 47 votos. Está, portanto, mantido, em turno

único, o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 117. Oficie-se ao

Governador do Estado.

Votação, em turno único, do 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 S.A. - Cemig -
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para Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - e sobre a ampliação de seu

objetivo social e dá outra providência. A Comissão Especial opina pela manutenção

do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto ao art.

2º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva

- Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre João -

Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 47 Deputados. Está,

portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.559. À

promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 19.568, que dispõe

sobre a cremação de cadáver. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às
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Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre João -

Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 3 Deputados. Votaram “não” 44 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição

de Lei nº 19.568. À promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.586, que altera

o art. 32 da Lei nº 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. A Comissão Especial opina pela

rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do

Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, o veto ao art. 2º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
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Santiago - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva

- Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo

- Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres -

Padre João - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Wander Borges -

Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “não” 48 Deputados. Não houve voto favorável. Está,

portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.586. À

promulgação.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 24, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL

PARLAMENTAR DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CIPE SÃO FRANCISCO, EM

30/6/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes e

Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão. O Presidente e

Coordenador, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e informa que não

há ata a ser lida por tratar-se da primeira reunião regional da Comissão no biênio

2009/2010. Informa ainda que a reunião se destina a debater os critérios para

utilização dos recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, bem
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como sua regulamentação e aplicação, e convida para a tomar assento à mesa os

Srs. Geraldo José dos Santos, Vice-Diretor do Igam, representando o Sr. José Carlos

Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

Carlos Alberto de Oliveira, representando o Sr. Roberto Simões, Presidente da

Faemg; Valtin Quintino da Rocha, Presidente da Federação dos Pescadores do

Estado de Minas Gerais; Afonso de Jesus Silveira de Andrade, Presidente do Comitê

da Sub-Bacia Hidrográfica Mineira do Rio Paracatu; Júlio César Ayala Barreto,

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Mineira do Rio Urucuaia. O Presidente,

na qualidade de um dos autores do requerimento, tece suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. Em seguida o Presidente apresenta os seguintes requerimentos de sua

autoria: em que pleiteia seja solicitado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente que

estude a possibilidade de dobrar os recursos para manutenção e funcionamento dos

comitês de bacias hidrográficas, através de recursos do Fhidro; seja encaminhado ao

Igam pedido de informação acerca da destinação de recursos do Fhidro, em 2009, à

Secretaria de Estado de Transportes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Délio Malheiros.

ATA DA 2ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL

PARLAMENTAR DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CIPE SÃO FRANCISCO -, EM

18/8/2009

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Fábio Avelar e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão. O Presidente

e Coordenador, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e informa que se

destina à discussão e votação de proposições da Comissão. Em seguida, são

aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Paulo Guedes em que solicita

seja encaminhado ao Igam pedido de informações acerca da destinação de recursos
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do Fhidro, no ano de 2009, em especial no que diz respeito aos repasses para a

Secretaria de Estado de Transportes, e seja realizada audiência pública, no Município

de Manga, para discutir a revitalização do Rio Itacarambi e os problemas enfrentados

pelos pequenos produtores rurais e ribeirinhos da região; e dos Deputados Paulo

Guedes, Vanderlei Jangrossi e Fabio Avelar em que solicitam seja realizada

audiência pública, no Município de Januária, com a presença dos participantes do 16º

Encontro Maçônico do Norte de Minas, promovido pelo Movimento Maçônico em

Defesa do Rio São Francisco, para discutir a revitalização do Rio São Franciosco.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Délio Malheiros.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI Nº 19.559 E

DE LEIS COMPLEMENTARES NºS 117 E 118, EM 4/3/2010

Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, Sebastião Costa, Carlin Moura e Gustavo Corrêa, 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 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 os Vetos Parciais à

Proposição de Lei nº 19.559 e às Proposições de Leis Complementares nºs 117 e

118. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer, em turno único, pela rejeição do Veto

Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 117 (relator: Deputado Gustavo Corrêa,

em virtude de redistribuição). Durante a discussão do Veto Parcial à Proposição de

Lei Complementar nº 118, o Deputado Carlin Moura tece considerações contrárias à

manutenção do veto ao art. 1º, ao art. 20 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que
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se refere o art. 3º da Proposição de Lei Complementar nº 118, e a favor da rejeição

do veto aos arts. 2º, ao inciso I do art. 10 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que

se refere o art. 3º da proposição de lei, ao art. 5º e 12. Após votação, é aprovado o

parecer, em turno único, pela manutenção do veto ao art. 1º, ao "caput" do art. 20 da

Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 3º ao art. 22 da Lei

Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 4º, ao art. 26-B da Lei

Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 6º, ao inciso I do § 1º do art. 30-

A da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o art. 8º e ao § 6º do art. 4º da

Lei Complementar nº 83, de 2005, a que se refere o art. 10, e pela rejeição do veto ao

art. 2º, ao inciso I do art. 10 da Lei Complementar nº 81, de 2004, a que se refere o

art. 3º, ao art. 5º, e ao art. 6º-A da Lei Complementar nº 83, de 2005, a que se refere

o art. 12, registrando-se voto contrário do Deputado Carlin Moura (relator: Deputado

Sebastião Costa). Após discussão e votação, é aprovado o parecer, em turno único,

pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.559, registrando-se voto

contrário do Deputado Carlin Moura (relator: Deputado Gustavo Corrêa). 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, 4 de março de 2010.

Lafayette de Andrada, Presidente - Carlin Moura - Gustavo Corrêa - Sebastião

Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.390/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Mesa Diretora, que altera o valor do

índice básico dos vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, foi aprovado no 1º turno.

A matéria vem à Mesa da Assembleia para receber parecer no 2º turno, nos termos

do art. 195, combinado com o art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O objetivo da proposição em análise é realizar a revisão dos vencimentos dos

servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa em 10% a partir de 1º/1/2010.

Conforme consta no parecer para o 1º turno, os requisitos formais para a tramitação

da proposição foram devidamente observados. Passamos, portanto, à análise mais

detida do mérito do projeto.

O trabalho realizado pela Assembleia de Minas Gerais permanece em destaque no

cenário nacional, fazendo com que esta Casa continue sendo considerada uma das

melhores do País no desempenho de suas atribuições. Para tanto, faz-se

fundamental a contribuição de seus servidores, seja prestando assessoramento às

atividades parlamentares, seja executando os trabalhos necessários ao

funcionamento da máquina administrativa.

Por essa razão, a medida proposta vem ao encontro da política de valorização do

servidor, visando a que esta Casa conte com um quadro de pessoal cada vez mais

capacitado, motivado e comprometido com a instituição e que o Legislativo se

consolide como o espaço da democracia participativa e cidadã, no qual se realizam

os grandes debates de interesse público.

Assevere-se, por fim, que a implementação da medida proposta causa impacto

financeiro que em nada compromete o ajuste fiscal alcançado pela Assembleia

Legislativa, o qual está firmemente consolidado desde a edição da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Em face dos argumentos expendidos e das razões esposadas durante a discussão

da matéria no 1º turno, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do projeto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.390/2010 na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 26 de março de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 25/3/2010, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr. João de Castro

Lourenço, ocorrido em 23/3/2010, em Guaraciaba. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra. Terezinha de

Freitas Costa, ocorrido em 25/3/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao jornal "Estado de Minas" pelo recebimento do Prêmio de Excelência

Gráfica no 31º Concurso Anual da Society for News Design (Requerimento nº

5.479/2010, do Deputado Ademir Lucas);

de pesar pelo falecimento do Sr. Júlio Cezar Ivo, Prefeito Municipal de Virgínia,

ocorrido em 21/1/2010 (Requerimento nº 5.502/2010, do Deputado Agostinho Patrus

Filho);

de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Borda

da Mata pelos 30 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.503/2010, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Air Minas Linhas Aéreas pela implantação de voos diários

no trecho Belo Horizonte-Montes Claros (Requerimento nº 5.505/2010, do Deputado

Gil Pereira);

de congratulações com a Fundação Clóvis Salgado pelos 40 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.506/2010, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com a Associação Artística, Cultural e Desportiva Estrela - Grupo

Sarandeiros pelos 30 anos de sua fundação (Requerimento nº 5.507/2010, da

Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com o Rotary Club de Cruzília pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 5.509/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Oliveira pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 5.510/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cristais pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 5.511/2010, do Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Rotary Club de Elói Mendes pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano (Requerimento nº 5.512/2010, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Guaxupé pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 5.513/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Divinópolis pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano (Requerimento nº 5.514/2010, do Deputado Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Cláudio pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 5.515/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Caxambu pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 5.516/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Club de Candeias pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano (Requerimento nº 5.517/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Carmo do Rio Claro pelo Dia Nacional do

Rotariano (Requerimento nº 5.518/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Pains pelo Dia Nacional do Rotariano

(Requerimento nº 5.519/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Arcos pelo Dia Nacional do Rotariano

(Requerimento nº 5.520/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Cambuquira pelo Dia Nacional do

Rotariano (Requerimento nº 5.521/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Itaúna pelo Dia Nacional do Rotariano

(Requerimento nº 5.522/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Monte Sião pelo Dia Nacional do

Rotariano (Requerimento nº 5.523/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Lagoa da Prata pelo Dia Nacional do

Rotariano (Requerimento nº 5.524/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Machado pelo Dia Nacional do Rotariano

(Requerimento nº 5.525/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Itanhandu pelo Dia Nacional do
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Rotariano (Requerimento nº 5.526/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Formiga pelo Dia Nacional do Rotariano

(Requerimento nº 5.527/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Mateus Leme pelo Dia Nacional do

Rotariano (Requerimento nº 5.528/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Lavras pelo Dia Nacional do Rotariano

(Requerimento nº 5.529/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato da Indústria do Mobiliário e de Artefatos de

Madeira no Estado de Minas Gerais pela posse de sua diretoria eleita para o triênio

2009-2012 (Requerimento nº 5.535/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Guarda Mirim Irmã Martha, de Borda da Mata, por seus

20 anos de fundação (Requerimento nº 5.536/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a comunidade de Piranguçu pelos 47 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.537/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a a Sra. Carmen Rocha Dias, Presidente do Conselho

Estadual da Mulher, pelo Dia Internacional da Mulher (Requerimento nº 5.544/2010,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Comunidade Católica Palavra Viva pelos 15 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.545/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques por sua posse como

Secretário de Saúde (Requerimento nº 5.546/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Município de São Bento do Sapucaí (SP) pelo pioneirismo na

promoção da vida e da família, garantindo esse direito em sua lei orgânica

(Requerimento nº 5.548/2010, do Deputado Eros Biondini);

de congratulações com a Arquidiocese de Montes Claros pelos cem anos de sua

criação (Requerimento nº 5.549/2010, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Cel. PM Alexandre Lucas Alves, Secretário Executivo da

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, pelo brilhante trabalho desenvolvido no Haiti

como coordenador das ações do Brasil (Requerimento nº 5.550/2010, do Deputado

Ruy Muniz);
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de congratulações com o Governador do Estado pela inauguração da Cidade

Administrativa (Requerimento nº 5.551/2010, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a comunidade de Lontra pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.576/2010, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Icaraí de Minas pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.577/2010, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade de Jaíba pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.578/2010, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Sr. Antônio Lima Bandeira por sua nomeação para o

cargo de Presidente da Emater-MG (Requerimento nº 5.582/2010, do Deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com a Sra. Regina Rodrigues Costa Belgo por sua posse como

1ª-Vice-Presidente da Associação Mineira do Ministério Público (Requerimento nº

5.583/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Érica de Fátima Matozinho Ribeiro Lisboa por sua

posse como 2ª-Vice-Presidente da Associação Mineira do Ministério Público

(Requerimento nº 5.584/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Silvério Perdigão de Oliveira por sua posse como

3º-Vice-Presidente da Associação Mineira do Ministério Público (Requerimento nº

5.585/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Gilberto Osório Resende por sua posse como 4º-Vice-

Presidente da Associação Mineira do Ministério Público (Requerimento nº

5.586/2010, do Deputado Leonardo Moreira).

de congratulações com a Srª Selma Maria Ribeiro Araújo por sua posse como 1ª-

Diretora Administrativa da Associação Mineira do Ministério Público (Requerimento nº

5.587/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Srª Shirley Fenzi Bertão por sua posse como 2ª-Diretora

Administrativa da Associação Mineira do Ministério Público (Requerimento nº

5.588/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. João Medeiros Silva Neto por sua posse como 1º-
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Diretor Financeiro da Associação Mineira do Ministério Público (Requerimento nº

5.589/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marcelo de Oliveira Milagres por sua posse como 2º-

Diretor Financeiro da Associação Mineira do Ministério Público (Requerimento nº

5.590/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações ao Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz por sua posse como

Presidente da Associação Mineira do Ministério Público (Requerimento nº

5.591/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Fernando Galvão da Rocha por sua posse como

Corregedor do Tribunal de Justiça Militar (Requerimento nº 5.592/2010, do Deputado

Leonardo Moreira);

de congratulações com o Cel. PM Sócrates Edgar dos Anjos por sua posse como

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Militar (Requerimento nº 5.593/2010, do

Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Jadir Silva por sua posse como Presidente do Tribunal

de Justiça Militar (Requerimento nº 5.594/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de pesar pelo falecimento do Sr. Maximiano Gomes Martins, ex-Prefeito Municipal

de Miradouro, ocorrido em 7/3/2010, em Fervedouro (Requerimento nº 5.595/2010,

do Deputado Sebastião Costa);

de congratulações com o Cel. PM Alexandre Lucas Alves por sua posse como

Comandante da 14º Região da Polícia Militar em Curvelo (Requerimento nº

5.597/2010, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Grupo Folclórico Aruanda pelos 50 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.599/2010, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com o Sr. Domingos Inácio Salgado por sua eleição para

Presidente do Sindicato Rural de Cássia (Requerimento nº 5.602/2010, do Deputado

Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a Sra. Patrícia Habkouk Ferreira, Promotora de Justiça da

Comarca de Além Paraíba, pelos relevantes serviços prestados a comunidade desse

Município (Requerimento nº 5.612/2010, do Deputado Délio Malheiros);

de aplauso ao Sr. Alessandro Carvalho de Sousa, Vereador da Câmara Municipal



____________________________________________________________________________
1276

de Campo Belo, pelos relevantes serviços prestados à população desse Município

(Requerimento nº 5.613/2010, do Deputado Doutor Rinaldo Valério).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Agostinho Patrus Filho; aprovação - Inexistência de

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.752/2008; discurso do Deputado Carlin Moura;

votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação; ratificação da

aprovação; votação da Emenda nº 1; rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.417/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno,

da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007; apresentação do Substitutivo nº 2;

encerramento da discussão; encaminhamento do substitutivo com a proposta à

Comissão Especial - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 3.929/2009;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 3.928/2009;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 3.970/2009;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.004/2009; discurso

do Deputado Padre João; encerramento da discussão; questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria

Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
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Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 4.142/2010 e os vetos às Proposições de Lei Complementar nºs 117 e 118 e

às Proposições de Lei nºs 19.559, 19.568, 19.574, 19.586, 19.621 e 19.625,

apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrus Filho

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

3.417/2009 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de

plano, que, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 7, não há quórum

especial para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a

apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.752/2008, do Governador do Estado,

que reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do

Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As

Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela

aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição da Emenda nº 1. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, encaminhamos favoravelmente à votação do projeto

que prevê, originalmente, um reajuste de 15% para a Advocacia-Geral do Estado. Em

nome do Bloco PT-PMDB-PCdoB, faremos alguns registros. Ontem à noite, a nossa

Bancada fez um esforço concentrado para votar todos os vetos que sobrestavam a

pauta para que pudéssemos começar a discutir as questões relativas aos reajustes

dos servidores públicos. Fizemos isso porque temos a consciência de que a questão

salarial dos servidores públicos é premente e precisa ser votada no Plenário desta

Casa para dar uma resposta aos nossos servidores públicos. No caso específico da

Advocacia-Geral do Estado, o Projeto nº 2.752 estava parado desde 2008 e trazia

previsão de reajuste escalonado, que, ao final, chegaria a 15%. Em função de sua

demora, esses 15% não são mais suficientes para fazer a recomposição salarial,

merecendo, em 2º turno, melhor análise para concedermos um reajuste condizente

com essa categoria e com as diversas outras, cujas votações de reajuste salarial

estão previstas na pauta: professores, policiais militares e civis.

Sr. Presidente, faremos um esforço para votarmos os projetos, mas já salientamos

que esses reajustes estão muito aquém daquilo que os servidores do Estado de

Minas Gerais vêm pleiteando e que realmente merecem. Nos últimos sete anos deste

governo, houve um aumento significativo da receita corrente líquida do Estado, em

função até da boa fase da economia brasileira. Isso repercutiu na arrecadação do
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Estado, que apresentou crescimento. Só houve exceção em 2009 em decorrência da

crise econômica, que repercutiu sobre a arrecadação do Estado. Isso em função da

natureza da economia mineira, que é muito dependente dos produtos de exportação,

especialmente o minério e as “commodities” agrícolas. Então, em 2009 a arrecadação

sofreu uma queda, mas, no geral, na média, houve um crescimento significativo da

arrecadação do Estado. Mas, em compensação, o percentual de reajuste para os

servidores públicos nesse período, de 2002 para cá, foi reduzido em relação à receita

corrente líquida. Em 2009, por exemplo, o gasto do Estado com a folha de servidores,

em relação à receita corrente líquida do Estado foi, percentualmente, um dos

menores nos últimos sete anos. Entendemos que os reajustes propostos pelo

governo são tímidos, que não recompõem o poder de compra do servidor público,

não o colocam em condições de ter uma boa remuneração. O piso dos professores,

na forma que virá na proposta do governo, não é propriamente um piso, mas um teto

salarial, e os demais servidores também continuam com uma remuneração tímida.

Mas temos a compreensão de que votar o projeto é um passo importante, é o que é

possível ser feito. Então, votaremos favoravelmente ao projeto de reajuste da

Advocacia-Geral do Estado em 1º turno, na forma original apresentada, e no parecer

para o 2º turno, procuraremos melhorar a proposta do governo para que o reajuste

seja mais condizente com a categoria. Reafirmamos mais uma vez que liberamos e

destravamos a pauta. Ao ajudar a Casa a votar projetos importantes, a Oposição tem

feito um trabalho responsável e consequente. Não poderíamos, de forma alguma,

criar dificuldades para a votação do projeto de reajuste de servidor público aqui, na

Casa. Nós, que sempre defendemos a valorização do servidor público e da carreira,

não criaríamos esse constrangimento. Então, votamos favoravelmente ao projeto,

mas tendo a compreensão de que as propostas apresentadas são tímidas e ainda

não estão em sintonia com o desejo do servidor público de Minas Gerais. Os pleitos

feitos pela Bancada PT-PMDB-PCdoB foram integralmente cumpridos até a presente

data pelo governo do Estado, pelo Executivo. As emendas não foram executadas até

a presente data nem foram pagas às diversas entidades que delas precisam para

desenvolver seus projetos sociais.

Quanto à questão dos Agentes Penitenciários, estamos na expectativa da reunião
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de hoje à tarde, para que o governo sinalize e recontrate todos os Agentes

Penitenciários conforme o acordo do ano passado. Mas ainda não foram

recontratados. Pela importância do servidor público, destravamos a pauta e vamos

votar favoravelmente. Nesse sentido, estamos encaminhando, em nome do Bloco PT-

PMDB-PCdoB, favoravelmente à aprovação do reajuste para a Advocacia-Geral do

Estado, em 1º turno, na forma original, com a perspectiva de, no 2º turno, melhorar a

proposta para valorizar a carreira dos Procuradores do Estado. Esse é o nosso

encaminhamento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emenda. Em

votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 2.752/2008. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.417/2009, do Deputado Sebastião

Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 3.417/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007, do

Deputado Sargento Rodrigues e outros, que dá nova redação ao art. 273 da

Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há

oradores inscritos.

- Vem à Mesa substitutivo do Deputado Adalclever Lopes e outros, cujo teor foi

publicado na edição do dia 25/3/2010.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado à proposta um substitutivo, do Deputado

Adalclever Lopes e outros, que recebeu o nº 2, e, nos termos do art. 201, c/c o § 2º

do art. 188, do Regimento Interno, encaminha o substitutivo com a proposta à

Comissão Especial, para parecer.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 3.929/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. A

Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa. ) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 3.928/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terras devolutas que especifica. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. ( - Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 3.970/2009, da Comissão de
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Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.004/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a destinação das terras

devolutas de Minas Gerais às pessoas certas foi o grande gargalo, Deputado Paulo

Guedes, desses sete anos do governo Aécio Neves. Quando Itamar Franco passou-

lhe o governo, o volume de terras, segundo dados, ultrapassava 11 milhões de

hectares. Pela Constituição, seja a Federal, seja a Mineira, fica muito claro que essas

terras seriam destinadas a quem fizesse valer sua destinação social. São terras

agricultáveis. Em Minas Gerais, temos a maior concentração de terras devolutas nas

mãos das grandes empresas, com a monocultura do eucalipto. Quem continua

penalizado são os trabalhadores rurais. O mais importante para eles é a terra, mas

esta lhes é negada. São forçados a sair do Norte, do Jequitinhonha e ir para o

Triângulo ou para São Paulo, para a colheita da cana, num trabalho subumano. Essa

é a dura realidade de milhares de trabalhadoras e trabalhadores mineiros, porque a

destinação das terras devolutas não tem sido levada a sério. É bom aprovarmos esse

projeto de resolução que dá destinação às terras. Ainda são milhares de

trabalhadores que a requerem, mas ela lhes é negada.

Chegamos a apresentar denúncias de que terras estão sendo destinadas a pessoas

erradas. Tivemos oportunidade de denunciar que, em Rio Pardo de Minas, um

Promotor aposentado estava recebendo mais de 700ha de terra, ao passo que a lei
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permite que o máximo são 250ha. Temos os dados, nome da fazenda, local, etc.

Esse trabalho ainda não está sendo levado a sério neste governo. Muita gente está

recebendo terras devolutas, mas não são trabalhadoras nem trabalhadores rurais. O

objetivo é montar fazendas, sítios de final de semana, e não trabalhar a terra. Há

mais de dois anos, Sr. Presidente, solicitei a realização desta audiência pública e,

hoje, tenho a satisfação de receber o comunicado do Presidente da Comissão, que

dá ciência da marcação da audiência. Na verdade, solicitei a reunião na outra

legislatura e tive de renovar o pedido. A questão envolve dezenas de Municípios onde

as terras estão tendo destinação equivocada, desrespeitando-se a Constituição. As

terras devolutas estão produzindo laranjas, antes de tudo. De um lado, a monocultura

do eucalipto; de outro, as laranjas, porque aqueles que têm poder de compra

nomeiam pessoas que lhes são submissas e concentram a terra. Nas Escrituras, a

terra é sinal de libertação de um povo, como vemos no Segundo Livro da Bíblia, o

Êxodo, em que Abraão saía de Ur conduzindo o povo para a terra prometida. Está

claro ainda hoje que terra é sinal de libertação. Desde a época das sesmarias, a terra

está concentrada nas mãos dos grandes senhores, e a maioria, homens, mulheres,

brancos, negros, indígenas eram submissos. Tinham de chegar diante do senhor de

cabeça baixa, sempre em trabalhos subumanos. Essa triste realidade tem de ser

mudada. Minas Gerais tem tudo para ser transformado, porque é um dos Estados que

tem uma grande concentração de terras devolutas. Essas trabalhadoras e

trabalhadores sempre viveram da terra, mas numa propriedade alheia, dos grandes

fazendeiros, portanto submissos, sem liberdade até para exercer a cidadania, o voto,

já que eram condicionados - e ainda o são - a seguir o senhor. Essa é a triste

realidade de muitos Municípios de Minas Gerais, onde o chefão político manda no

padre, na polícia, em todos, negando-se a liberdade, a cidadania e a dignidade de

homens, mulheres, jovens e crianças. Por isso, queremos, “in loco”, ouvir os

trabalhadores sobre a destinação das terras devolutas do Estado de Minas Gerais.

Em relação à monocultura, tenho certeza de que não tem sustentabilidade social

nem econômica nem ambiental. O problema está na monocultura, seja do feijão, seja

da soja, seja do que for. Está provado no mundo inteiro que monocultura é problema.

A grande concentração de uma mesma cultura é um equívoco. A diversidade da
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produção agrícola e pecuária é que garante sustentabilidade, segurança social,

econômica e estabilidade ao meio ambiente. Não podemos permitir destinação de

terras a quem não lhes der um fim social. A terra, como os indígenas nos ensinaram,

é a nossa mãe; é ela que garante o nosso sustento, por isso não pode ser agredida.

Temos que colocar a terra nas mãos de quem irá cultivá-la, de quem irá gerar

alimentos, de quem irá garantir saúde e vida para todos. O maior volume de terras

ainda continua concentrado nas mãos das grandes empresas. Basta ir a Turmalina,

Minas Novas para ver isso. É interessante que são Municípios de grandes políticos,

mas que foram incapazes de enxergar a realidade do seu povo, foram incapazes de

qualquer iniciativa para garantir justiça social. Queremos que a destinação das terras

devolutas de Minas Gerais caia nas mãos de quem, de fato, vai trabalhar a terra e

gerar alimentos saudáveis, e não alimentos com veneno. A lógica do agronegócio tem

sido gerar soja com veneno, feijão com veneno, tomate com veneno. Precisamos

colocar a terra nas mãos de gente séria, de gente que respeita a vida e que dará

destinação social para a terra, e não usá-la para fins única e exclusivamente

econômicos, às custas de doença, exploração e morte das pessoas. Se a terra for

destinada a pequenos agricultores, aqueles que sempre trabalharam nela, eles irão

cultivá-la com responsabilidade, numa diversidade de produção, sem quebrar a

cadeia da biodiversidade. Eles preservarão as nascentes, mantendo a reserva legal,

tratando como sagradas as áreas de preservação permanente e, assim, garantindo

todo o equilíbrio, inclusive a regularidade de chuvas, do clima e do microclima.

Concedo aparte ao Deputado Doutor Viana, grande companheiro, que foi, aliás,

meu colega de Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial quando cheguei a

esta Casa.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Muito aprendi e tenho aprendido com o

trabalho de V. Exa., nobre Deputado Padre João. Ouço V. Exa. com muito carinho e

atenção e concordo com V. Exa. em vários pontos.

Quero fazer uma explanação sobre uma experiência de vida que tenho na minha

região, na região central de Minas Gerais, mais precisamente no entorno de Curvelo,

onde se faz o plantio extraordinário de eucalipto para siderurgia e carvoejamento.

Alguns dos pontos mencionados por V. Exa. têm fundamento, mas hoje o empresário
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- pelo menos na minha região, isso está acontecendo - não visa apenas ao lucro.

Mesmo a monocultura não tem sido feita por completo. Por exemplo, no plantio do

eucalipto, há áreas de preservação de mata nativa, porque eles sabem do prejuízo

que terão se derrubarem tudo e plantarem só eucalipto. Então, para se obter um

plantio maior de eucalipto, deixam a mata nativa, preservam animais e aves e

mantêm o local onde eles se alimentam. Realmente se houver só monocultura,

teremos apenas os famosos três “cês” - cobra, cigarra e calango -, não dá mais nada;

animal nenhum consegue viver com o cheiro forte de eucalipto. Então, isso está

acontecendo pelo menos na minha região, onde se trabalha com muita consciência

sustentável para manter a questão ambiental.

Percebemos também que, aonde o eucalipto chega com responsabilidade social, se

promove o aumento do IDH. Temos a relação de várias cidades de todos os recantos

de Minas Gerais onde é plantado eucalipto e observamos que, com a chegada desse

plantio, houve a melhora do IDH da comunidade, da região ou da cidade. Então, hoje

não se planta eucalipto com interesse absolutamente econômico; visa-se, sim, à

questão ambiental, a preservar áreas nos meios dos eucaliptais - e isso é visível na

minha região. Fazem isso a Plantar, a Mannesmann, a Cossisa e outras empresas.

Tenho acompanhado isso, portanto não estou falando em defesa de ninguém. Se

estiverem errados, também estou lá para corrigi-los, fazer cobranças e fiscalizar,

como fiscalizamos.

Comunico a esta Casa que, na semana que vem, irei à AmBev, em Sete Lagoas.

Nesta Casa, votamos um projeto - e o Deputado Paulo Guedes participou muito dos

trabalhos - para conciliar a derrubada de alguns pequizeiros com a plantação de uma

quantidade que a compensasse. Não queríamos que se derrubassem pequizeiros de

forma irresponsável. A AmBev está lá, e um viveiro de 10 mil pés de pequis está

pronto para ir a campo. Então, hoje a maioria dos empresários que estão investindo

em nosso Estado e no País tem essa consciência de responsabilidade

socioeconômica-ambiental. É claro que ainda existem alguns irresponsáveis e que, às

vezes, por irresponsabilidade, se tem a impressão de que todos trabalham dessa

forma, o que não é verdade.

Então, deixo aqui esse registro não em defesa deles, mas devido à realidade que
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vivemos na minha região de Curvelo. Não sei se nas regiões onde V. Exa. trabalha,

do lado de cá, isso está acontecendo dessa maneira, mas me proponho a estar junto

a V. Exa. para combater qualquer plantio que seja contrário a essa lógica de se

preservar a natureza, o meio ambiente, a questão social - devemos olhá-la com

carinho - e, é claro, o lucro do empresário.

Portanto, faço esse registro, porque trabalho muito nesse setor, presido a Frente

Parlamentar da Silvicultura e acompanho esse pessoal. Estamos realizando

seminários nas regiões, para que os pequenos produtores, que não têm muito que

fazer com a terra e não possuem recursos, plantem uma certa quantidade de

eucaliptos. Essas empresas favorecem a cessão dos clones a um preço mais em

conta, para que os produtores tenham, em pouco tempo, eucalipto para uso próprio:

para fazer cercas ou usá-lo internamente em sua propriedade. É isso que temos visto

em alguns lugares. Claro que não estou em todo o Estado de Minas Gerais, mas, se

percebermos que em algum lugar não é assim, queremos ser parceiros para corrigir a

situação, pois não podemos permitir que a situação continue dessa forma.

Agradeço o aparte. Desculpe-me se prolonguei e parabenizo-o pelo

pronunciamento.

O Deputado Padre João*- Agradeço a V. Exa.

Turmalina, Minas Novas e Felisburgo são exemplo. Em Felisburgo, houve uma

chacina vergonhosa por conflito de terra. Lá se concentra monocultura do eucalipto.

Falo em monocultura, Deputado Doutor Viana, e faço questão de salientar novamente

que ela é perversa, mesmo a do feijão e a da soja. Monocultura quebra a

biodiversidade e força o uso de herbicidas e inseticidas, que são venenos. Essa

produção - repito - quebra a biodiversidade. O que seria um controle natural de

insetos é quebrado e passa a ter um único tipo de insetos, que acaba virando praga,

e o produtor tem de lançar mão de vários venenos. Esse é o grande problema da

monocultura. Com isso surge a utilização de máquinas, das grandes máquinas. Uma

máquina substitui cento e tantos homens, incluindo-se a cultura do eucalipto. Coloco

todas as monoculturas no mesmo pacote: as do eucalipto, do feijão, da soja e da

banana, que são perversas porque levam ao uso de tecnologia, dão abertura aos

grandes maquinários.
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Acredito que, mesmo nessa região, se pode avançar, principalmente junto ao

Ministério do Trabalho. Os vizinhos dessas matas podem utilizar as pontas do

eucalipto. Há intransigência na questão, mas acredito que ainda podemos avançar.

Pela liberdade e pelo respeito que sinto por V. Exa., tenho a liberdade de lhe dizer

que, mesmo na região de Curvelo e Felixlândia, os pais, para se protegerem,

preferem não deixar que ninguém entre lá, por causa do Ministério do Trabalho ou de

alguma questão trabalhista, já que acabam levando crianças e tudo o mais, o que traz

alguma penalidade, como V. Exa. sabe. Às vezes ainda há desperdício de certas

matérias-primas que poderiam ser aproveitadas pelos trabalhadores que estão em

volta. Nesse projeto, cuja citação é específica de Cordisburgo, há também essa

grande concentração. No caso, trata-se de uma destinação justa, porém temos de

avançar nas outras áreas, em vários Municípios do Norte mineiro.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Padre João, quero aproveitar a

sua fala para levantar um problema do Norte de Minas Gerais, especificamente do

Projeto Jaíba. Na semana passada, fiquei dois dias em Jaíba visitando o projeto, as

comunidades rurais e me deparei com uma situação que precisa de solução do

governo. O Governo investiu mais de R$2.000.000.000,00 para construir o Projeto

Jaíba, que previa a irrigação de 100.000ha. Ele já está pronto, mas não está

produzindo. Apenas 16.000ha estão sendo utilizados, por vários motivos: questão

ambiental e preço da água. Quando se trata dos pequenos irrigantes, o problema se

torna muito mais grave, porque o sistema de irrigação é antigo, o preço da água e da

luz é exorbitante. A conta não fecha. Mesmo que a pessoa consiga produzir num lote

de 5ha, o valor cobrado hoje pela taxa de água e de luz e a dificuldade de

escoamento da produção inviabilizam o Projeto Jaíba. O governo sabe disso, e não

toma providências. O governo precisa tirar a burocracia que emperrou o Projeto

Jaíba. É preciso haver uma melhora na assistência técnica, que não funciona

corretamente. O governo precisa otimizar. Estive lá no ano passado, quando

estiveram também o Vice-Governador, o Secretário de Agricultura, o Presidente da

Ruralminas e o aparato do governo, para anunciar a modernização do sistema de

irrigação e a colocação dos relógios noturnos para que os pequenos produtores do

Jaíba tenham condições de competir com os grandes. Os grandes produtores do
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Jaíba têm energia noturna, pagam uma energia subsidiada bem mais barata, e o

pequeno irrigante paga uma energia com o preço normal. O governo foi lá e lançou

um programa para atender 1.400 pequenos irrigantes do Jaíba. O programa atendeu

80 e até hoje estão faltando os outros 1.320. Portanto, venho aqui neste momento

cobrar uma atitude do governo com relação ao Jaíba. O grande problema do Jaíba é

que o custo de manutenção do projeto é global. A manutenção daquelas grandes

bombas, daquele sistema hidromecânico tem um custo que deveria ser dividido pelos

100 mil hectares. Se está irrigando 16 mil, o custo dos 100 mil hectares está sendo

dividido apenas para os 16 mil, ou seja, para os pequenos. Com isso o preço da água

e da energia elétrica inviabiliza o projeto. A energia praticada hoje pela Cemig tem um

preço absurdo. Já cobramos aqui várias vezes, já fizemos audiências públicas no

Jaíba, solicitando do governo que pelo menos retire da agricultura familiar, não só no

Jaíba mas em todo o Estado, o ICMS sobre a conta de energia. Essa seria uma

medida interessante do governo para socorrer a agricultura no Estado. O Norte de

Minas Gerais está andando para trás. Enquanto a agricultura familiar, enquanto o

agronegócio cresceu no Brasil quase 100% nos últimos sete anos, no Norte de Minas

houve um decréscimo de 1%, porque temos uma legislação ambiental severa que

pune quem quer trabalhar. Paralisaram todos os assentamentos de reforma agrária

no Norte de Minas Gerais. Estive no Incra há 15 dias e o Superintendente me disse

que, se não houver uma solução para a questão da mata seca no Norte de Minas,

não compensará fazer assentamento de reforma agrária no Norte de Minas, porque

assentamos as pessoas e elas ficam lá debaixo da lona, já que o IEF não está dando

licença nem para construção das casas dos assentados. Isso está acontecendo em

diversos assentamentos e sou testemunha disso. Já houve algumas audiências

públicas em que vimos as pessoas reclamarem; então, precisamos fazer alguma

coisa. É por isso que o Norte de Minas está sendo penalizado duplamente: primeiro

pela legislação, segundo pela falta de uma política de incentivos. E nós continuamos

na mesma pobreza de sempre, vendendo mão-de-obra barata para enriquecer cada

vez mais os grandes produtores do Triângulo Mineiro. Todos os anos os

trabalhadores do Norte de Minas têm que sair de suas casas, deixando esposa e

filhos para trabalhar durante nove meses cortando cana no Triângulo Mineiro para
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sustentar suas famílias, deixando no Norte de Minas viúvas de marido vivo. Então

gostaria de dizer que precisamos tomar providências. Quero aproveitar esse aparte

para registrar que o governo precisa tomar uma providência urgente com relação à

mata seca no Norte de Minas Gerais, contra a atuação do IEF e dos órgãos

ambientais que punem quem quer produzir. E não se trata apenas da agricultura

familiar, isso está generalizado. Acontece nos assentamentos de reforma agrária, na

agricultura familiar, com pequenos produtores, médios e grandes produtores,

inviabilizando a produção.

Hoje, quem tem uma propriedade no Norte de Minas não é mais dono dela. Se a

propriedade estiver preservada, está confiscada pelo governo. A pessoa vê a

propriedade, sonha em produzir, mas não consegue licença para nada. Precisamos

denunciar isso. A legislação existe para todo o Estado, mas só está sendo aplicada

com rigor no Norte de Minas Gerais, no Noroeste do Estado, no Vale do

Jequitinhonha e no Vale do Mucuri. No Triângulo Mineiro, deixaram desmatar tudo,

97%. Anda-se no Triângulo Mineiro e 300km são dentro de um canavial. O

agronegócio está bombando no Triângulo Mineiro. Esse desequilíbrio que acontece

no Estado é absurdo. A legislação existe para uns, mas para outros os órgãos de

meio ambiente fecham os olhos. Por que não exigir a recomposição das reservas no

Triângulo Mineiro? A cúpula do IEF incentiva as grandes empresas, os usineiros do

Triângulo, a comprar terras baratas no Norte de Minas e lá fazer reserva legal.

Falo isso porque fui testemunha dessa situação. Fui convidado pela cúpula do IEF

para conhecer uma RPPN no Norte de Minas, onde estava todo o aparato do órgão,

com helicóptero e diretoria, para pedir a este Deputado que retirasse um projeto de lei

que tramita na Casa e dispõe que a reserva legal deve estar na mesma bacia

hidrográfica. Entretanto, o projeto não anda na Casa. Há três anos, está parado na

Comissão de Meio Ambiente. Ou seja, os interesses dos grandes estão acima dos

interesses dos menores. Por isso, o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o

Noroeste do Estado pagam um alto preço. A região está cada vez mais pobre, e as

pessoas estão perdendo emprego e postos de trabalho. O governo deveria tomar

uma atitude, buscar um equilíbrio na política ambiental e nos incentivos. Deveria,

ainda, reduzir o ICMS ou zerá-lo para a agricultura familiar situada nas regiões mais
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carentes do Estado. Essa seria uma forma de compensação. O Norte de Minas deve

ser compensado por esse passivo ambiental que o Triângulo deve ao Estado.

Desmataram tudo. Nós, que estamos com 60% das áreas preservadas, pagamos o

preço do desenvolvimento de regiões mais ricas. Essas regiões deveriam subsidiar o

que temos de mata no Norte de Minas. Os produtores deveriam receber por isso.

Padre João, tenho um projeto na Casa que resolve esse problema. É o Eco Crédito,

que poderia ser subsidiado pelo governo. Já que as pessoas não podem mexer em

suas propriedades, têm que deixar as matas crescerem, o Norte de Minas tem que

ser a Amazônia do Estado, o governo tinha que aprovar o meu projeto que tramita

nesta Casa para pagar por isso. Se a pessoa tem mil hectares preservados, deve

receber por isso. Se tem 100 hectares preservados, deve receber pelos 100 hectares

preservados. Isso deve ser feito. Não dá para a região mais pobre do Estado pagar a

conta para que os grandes usineiros do Triângulo continuem produzindo muito álcool,

muito açúcar, o que gera grande riqueza. Não sou contra o desenvolvimento da

região, mas o Norte não pode pagar o preço do desenvolvimento do Triângulo. O

tempo todo produzimos mão-de-obra barata. Tiramos as pessoas do Norte de Minas

para que fiquem em subempregos no Triângulo. Temos condições de trabalhar em

nossa região. O Norte de Minas tem terras boas, tem sol, tem água, tem pessoas

dispostas a trabalhar. Falta o governo querer ajudar. Até o projeto Jaíba, onde o

governo investiu R$2.000.000.000,00, está jogado e pronto para produzir. O governo

gastou esse horror de dinheiro e depois mandou o IEF para dizer que não se pode

mais plantar no Projeto Jaíba. Não podemos aceitar isso.

O Deputado Padre João* - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Em relação à mata

seca, hoje já existe uma lei, que é ignorada pelo governo. Houve emenda desta Casa

dando destinação social às áreas de assentamento de reforma agrária. Entretanto, o

governo ignora a lei e não concede a licença para o desmate nessas áreas. O

interessante é que o desmate para a montagem de grandes empresas é autorizado.

O problema não está na equiparação à mata atlântica. A raiz do problema está em

não se considerar de interesse social as áreas destinadas à reforma agrária, o que já

é lei em Minas Gerais, e a emenda é minha. Hoje isso já é lei. Por que o Governador

não vetou o projeto de lei? Se não fez isso, hoje já é lei e tem de ser respeitado. O
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Sisema e, sobretudo, o IEF devem respeitar a lei. Nas áreas onde serão montadas as

grandes indústrias para a Codemig, está autorizado o desmate da mata atlântica,

como aconteceu em Congonhas, em Jeceaba e na região de São Brás, sem contar

as áreas para construção das grandes hidrelétricas, onde são desmatadas não

somente a mata atlântica, mas também as áreas de preservação permanente. Tudo

vai ao chão, quando não inundam as áreas ocupadas pelas árvores, o que é outro

crime. O problema é que o governo não tem compromisso com os mais pobres e com

quem, de fato, quer dar destinação social à terra. O governo mineiro quer e está

conseguindo amarrar a reforma agrária, para dizer que o Presidente Lula não faz

isso. Estão fazendo isso. Da mesma forma que perseguem a minha pessoa - e estão

conseguindo me prejudicar -, estão fazendo isso com o governo federal. Dizem que o

governo não faz reforma agrária, mas não faz porque o IEF não concede licença

ambiental e porque o Incra, que é ligado ao governo federal e é o órgão responsável

pela reforma agrária, não pode atropelar as decisões desse instituto. Embora seja o

Incra que faz reforma agrária, quem concede licença para o desmate é o IEF, ligado

ao governo do Estado. E foi decisão do governo não conceder essa licença, mesmo

já havendo a lei estadual que considera de interesse social as áreas destinadas a

reforma agrária. A Constituição é clara ao especificar as áreas de interesse social e

público, mas há uma exceção, e ocorre a autorização para o corte, sobretudo nas

áreas citadas pelo Deputado Paulo Guedes, onde o desmate já havia sido total e, em

três ou quatro anos, sofreu regeneração. A área de preservação permanente é

sagrada, e a área de reserva legal já está também demarcada.

Estamos falando da área destinada a agricultura, ou seja, a área agricultável. Essa

área, propriedade ou fazenda, que era desapropriada e parcelada para atender a 80

famílias, passou a atender a 6 ou 10 famílias. Quem amarra isso e está conseguindo

prejudicar o governo federal e o Incra? Quem faz isso é o governo do Estado,

somente para difamar o governo federal e dizer que ele não faz reforma agrária.

Governador, na verdade o prejudicado não é o Presidente Lula, mas os trabalhadores

e as trabalhadoras, que sempre sonharam em ter a própria terra para trabalhar com

dignidade. Esses pobres estão sendo prejudicados. O governo do Estado está

conseguindo prejudicar os pobres e os trabalhadores, e não o Presidente Lula, que é
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conhecido internacionalmente como a grande liderança mundial, e não somente

nacional. O governo do Estado está alcançando os seus objetivos quando amarra e

ignora uma lei estadual votada aqui e sancionada pelo Governador, que reconhece

como sendo de interesse social áreas destinadas à reforma agrária.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, percebendo que não há quórum para a

continuação dos trabalhos, peço a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que amanhã, dia 25, haverá

reunião extraordinária, às 9 horas.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e

Sebastião Costa (substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança

do BPS), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Délio Malheiros e Weliton Prado. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Suspende-se a reunião. Às 19h21min são reabertos os trabalhos com a presença dos

Deputados Zé Maia, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio,
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Lafayette de Andrada e Sebastião Costa (substituindo o Deputado Inácio Franco, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também os Deputados Domingos Sávio, Sávio Souza Cruz e Weliton

Prado. 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 4.147/2010 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da

Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho);

4.384/2010 com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Zé Maia); 4.386/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça. O Deputado Antônio Júlio se retira da reunião. Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do

Projeto de Lei nº 4.387/2010 com as Emendas nºs 1 a 9, da Comissão de

Constituição e Justiça, e pela rejeição das Emendas nºs 10 a 12, da Comissão de

Administração Pública, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1, do

Deputado Sargento Rodrigues, e 2 a 12, do Deputado Weliton Prado. O Deputado

Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento de votação destacada das Propostas

de Emenda nºs 3 e 4. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as

proposta de emenda. Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de Emenda

nºs 1, 2, 5 a 12. Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são rejeitadas as

Propostas de Emenda nº 3 e 4, registrando-se o voto contrário do Deputado Adelmo

Carneiro Leão. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião

Costa, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.388/2010 com as Emendas

nºs 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 5, da Comissão

de Administração Pública, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Após discussão e votação é aprovado o parecer,

salvo as propostas de emenda. Submetidas a votação, são rejeitadas as propostas de

emenda, registando-se o voto contrário do Deputado Adelmo carneiro Leão.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias



____________________________________________________________________________
1295

do dia 25/3/2010, às 10 horas, às 14h30min e às 20 horas, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Inácio Franco - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2010

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Agostinho Patrus Filho, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sebastião Costa.

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 faz a leitura da comunicação do Deputado Jayro Lessa

em que justifica sua ausência na reunião por motivo de força maior. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente retira da

pauta os Projetos de Lei nºs 4.387 e 4.388/2010 por não cumprirem pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 2.752/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada). Suspende-se a reunião. Às 11h16min são reabertos

os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Inácio Franco, Lafayette de

Andrada e Sebastião Costa (substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por

indicação do BPS). Após discussão e votação são aprovados, cada um por sua vez,

os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.417/2009 (relator:

Deputado Agostinho Patrus Filho); 4.147/2010 (relator: Deputado Inácio Franco);

4.384/2010 (relator: Deputado Zé Maia) e 4.386/2010 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada), todos na forma do vencido no 1º turno. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para as reuniões extraordinárias de hoje, às 14h30min e às 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Gláucia Brandão - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.696 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.696/2009, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação do Bairro Jardim Panorama, com sede no

Município de Alpinópolis, 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° 3.696/2009

Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Jardim Panorama, com sede no

Município de Alpinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Bairro Jardim

Panorama, com sede no Município de Alpinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucar, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.022 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.022/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública o Núcleo Comunitário dos Amigos de Rio Espera - Nucare -, com

sede no Município de Rio Espera, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.022/2009

Declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário dos Amigos de Rio Espera -

Nucare -, com sede no Município de Rio Espera.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo Comunitário dos Amigos de

Rio Espera - Nucare -, com sede no Município de Rio Espera.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.029 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.029/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro Primeiro

de Maio, com sede no Município de Ouro Branco, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.029/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro

Primeiro de Maio, com sede no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amigos Pró-

Melhoramentos do Bairro Primeiro de Maio, com sede no Município de Ouro Branco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.043 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.043/2009, de autoria da Deput ada Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Jesus é a Esperança, com

sede em Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.043/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Jesus é a Esperança, 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 Comunitária Jesus é a

Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.046 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.046/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural

da Tenda Moreno, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.046/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da

Tenda Moreno, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de

Desenvolvimento Rural da Tenda Moreno, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.048 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.048/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Frei

Cézar, com sede no Município de Mantena, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.048/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Frei

Cézar, com sede no Município de Mantena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores e Amigos

do Bairro Frei Cézar, com sede no Município de Mantena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.054 /2009



____________________________________________________________________________
1300

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.054/2009, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que

declara de utilidade pública a entidade Projeto Assistencial Beneficente Crescer, com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.054/2009

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Assistencial Beneficente Crescer,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Assistencial

Beneficente Crescer, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2010

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento da Deputada Gláucia Brandão; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.147/2010; discurso do Deputado Padre João; encerramento da

discussão; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação; votação das

Emendas nºs 1 e 2; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.384/2010; aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.390/2010; discurso do Deputado Sargento Rodrigues;

encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 4.386/2010; discursos dos Deputados Délio Malheiros, Weliton

Prado e Padre João; encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.387/2010; discursos dos

Deputados Délio Malheiros, Weliton Prado e Sargento Rodrigues; questão de ordem;

discurso do Deputado Sargento Rodrigues - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Djalma Diniz - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
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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 - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 2.752/2008 por não estarem preenchidos os pressupostos processuais para

sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Gláucia Brandão

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

4.386 e 4.387/2010 sejam apreciados em último lugar, nessa ordem. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.147/2010, do Tribunal de Contas,
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que modifica as Leis nºs 12.974, de 28/7/1998, e 13.770, de 6/12/2000, que altera o

plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração

Pública. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre

João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, entendemos que o Tribunal de Contas,

mesmo preservando a sua autonomia, é um órgão auxiliar desta Casa. Vemos nesse

projeto o reajuste mínimo de 17%, chegando, às vezes, até a 30% em algumas

situações. Lamentamos isso porque os servidores desta Casa terão de se contentar

com o reajuste máximo de 10%. O que o governo propagandeou, um reajuste linear

de 10% para todas as carreiras, percebemos não ser verdade, pois há carreiras que

terão reajuste de 20%, chegando até a 30%. São essas particularidades que não são

do conhecimento de todos os servidores, que se alegrarão com o reajuste de 10%,

mas precisam saber que muitos servidores públicos, estejam ligados ao governo ou

não, receberão reajuste de 30%, 32%. Essa é a realidade. Não votaremos contra os

que receberão reajustes maiores. Gostaríamos que todos tivessem o mesmo

reajuste, sobretudo os que iniciam na carreira com R$346,00. Ainda há aberrações

como essa nas carreiras dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. No caso

da educação básica, o salário inicial é de R$346,00; outros iniciam com R$318,00.

Queremos evidenciar essas questões já neste Projeto nº 4.147, do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as

Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
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Projeto de Lei nº 4.147/2010 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 e

2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.384/2010, do Procurador-Geral de

Justiça, que cria cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, dispõe sobre a revisão de vencimentos e dá

outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. As Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com as

Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.384/2010 com as

Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.390/2010, da Mesa da Assembleia,

que altera o valor do índice básico dos vencimentos dos servidores da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação

do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei breve,

porque todos temos o desejo de votar o mais rápido possível este projeto de iniciativa

da Mesa, acordado com todos os parlamentares da Casa, o qual trata do reajuste de

10% dos servidores do Legislativo. Sr. Presidente, fui alertado pelo Deputado Délio

Malheiros, Presidente da Comissão de Administração Pública, para um assunto que

nos incomoda muito e que diz respeito aos Consultores que nos assistem nas

Comissões e no Plenário, diuturnamente e possuem altíssimo nível técnico. São eles

que acompanham a tramitação dos projetos da Defensoria Pública e dos outros

Poderes. Para nossa infelicidade, o Consultor ingressa nesta Casa com o salário de

R$4.000,00. Em outros Poderes, profissionais com a equiparação técnica e jurídica

dos nossos Consultores estão com salário acima da média. Assim, eu disse a vários
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Consultores que me empenharia junto ao Presidente desta Casa, Deputado Alberto

Pinto Coelho, e aos demais membros da Mesa, pois não é possível que um Consultor

da Assembleia receba R$4.000,00 em início de carreira enquanto profissionais que

exercem função similar em outros Poderes ingressem em suas carreiras com

R$6.000,00, R$7.000,00, R$8.000,00 ou R$9.000,00, mesmo tendo o mesmo grau de

escolaridade e o mesmo nível técnico. Então, Sr. Presidente, aproveitamos o

momento de votação desta matéria para dizer aos Consultores que não estamos

acomodados; que não estamos dormindo no Plenário - acompanhamos tudo - e

sabemos o valor do salário deles, especialmente no auxílio às Comissões e ao

Plenário. Sabemos que é árduo o trabalho que prestam, pois trabalham

diuturnamente e, muitas vezes, ficam aqui até de madrugada acompanhando os

trabalhos das Comissões da Assembleia. Esta Assembleia, Sr. Presidente, é

referência para o Brasil no que diz respeito ao funcionamento de suas comissões, a

seus seminários, a seus fóruns técnicos, especialmente pelo suporte técnico que

recebe desses valiosos profissionais.

Não estamos aqui com o intuito de jogar confetes para a plateia, mesmo porque

isso não faz parte do procedimento e da conduta parlamentar deste Deputado. Como

foi muito bem lembrado pelo Deputado Délio Malheiros, não podemos permitir, Sr.

Presidente, que os Consultores da nossa própria Casa fiquem em tamanha

desvantagem em relação aos demais profissionais que aqui se encontram.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, hoje V.

Exa. está reprisando o que foi dito ontem, quando votamos nas Comissões a justa

remuneração para os Defensores Públicos, que lutaram e conseguiram melhoria

salarial. Mesmo que esta não seja de uma só vez, até 2012 eles terão uma

remuneração justa e digna. Mas não podemos dizer o mesmo em relação aos

Consultores de carreira, que estão recebendo uma remuneração absolutamente vil

pelo trabalho que fazem e não são reconhecidos. Disse ao Deputado Alberto Pinto

Coelho, excepcional Presidente, que tem levado os servidores ao nível salarial a que

têm direito, que tenho certeza de que a Assembleia olhará para os servidores da

Consultoria jurídica desta Casa e não permitirá que perdure esta situação: salários

absolutamente defasados se comparados com outras carreiras jurídicas do Estado de
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Minas Gerais. Não podemos conviver com essa situação salarial dos Consultores,

que merecem tratamento à altura do trabalho que prestam ao Legislativo mineiro.

Portanto, fica aqui o meu reconhecimento às palavras de V. Exa., que são um alento

para os servidores de nível superior desta Casa, que não podem continuar

convivendo com a atual situação salarial. Muito obrigado por V. Exa. estar-se

associando a esta nossa luta em prol dos servidores do Legislativo.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Serei breve. Quero apenas fazer coro

com V. Exa. e com o Deputado Délio Malheiros. Realmente, temos de reconhecer a

qualidade e a capacidade dos servidores da Assembleia Legislativa, dos nossos

Consultores, enfim, do conjunto dos servidores desta Casa e do Presidente Alberto

Pinto Coelho, que, em todas as oportunidades, tem valorizado os nossos servidores.

Acho que temos de nos debruçar e debater essa questão. Concordo que não pode

haver diferenças gritantes. Se formos analisar o percentual de reajuste do salário dos

nossos servidores durante o mandato do Presidente Alberto Pinto Coelho, veremos

que houve reconhecimento, mas eles mereciam muito mais. Temos de discutir isso

nas próximas reuniões da Mesa, para ver se é possível sinalizar na carreira uma

progressão para os servidores desta Casa, para os nossos Consultores.

O Deputado Padre João (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa. e dizer que

acabamos de votar um projeto do Tribunal de Contas que concede reajuste acima de

17% aos seus servidores. Não quero colocar servidor contra servidor, não se trata

disso, mas, às vezes, há entendimentos para tanta coisa. Boa parte dos Deputados -

porque acompanham, no dia a dia, a atuação dos servidores desta Casa - é

testemunha de que esses servidores são vítimas de covardias do governo. O

Executivo nos envia inúmeros projetos que precisam ser apreciados em curtíssimo

tempo, e esses funcionários têm de conseguir fazer isso. Por exemplo, ficaram

trabalhando aqui, de anteontem para ontem, até 2 ou 3 horas da manhã. Essa é a

realidade dos consultores desta Casa. Esta é a dura realidade: têm de concluir o

serviço. A mensagem lida anteontem no Plenário teria de ser apreciada ontem nas

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira. No entanto, no momento de reconhecer o valor desses servidores com

justa remuneração, eles são tratados com grande desigualdade. Essa é a realidade.
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Deputado Weliton Prado, os Procuradores do Estado terão reajuste exorbitante,

retroativo a janeiro, com índice bem superior ao que está sendo concedido. Quero

reconhecer a dedicação de todos os servidores desta Casa, que nos ajudam muito,

sobretudo a este parlamentar, que não teve formação na área do direito. Apesar

disso, tentamos atuar da melhor forma nas Comissões de Constituição e Justiça e de

Administração Pública. É lamentável não podermos reconhecer o valor desses

servidores fazendo-lhes justiça, ou seja, concedendo-lhes um reajuste melhor. Além

de servidores desta Casa, são servidores que contribuem muito para todo o Estado

de Minas Gerais. Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, apoio o

pronunciamento de V. Exa., porque reconhece o trabalho dos servidores da

Assembleia Legislativa nas comissões, no Plenário, assim como o dos que integram a

polícia do Legislativo, sempre tão atenta e cuidadosa em seu trabalho. Vários

servidores nos acompanham em viagens pelo nosso Estado, que é um país. Muitas

vezes, passam uma semana fora de suas casas, porque nos acompanham em

viagens de comissões desta Casa. Reconheço o mérito, o trabalho de nossos

servidores, que é de altíssimo nível. Por isso são reconhecidos em nosso Estado e no

País.

Gostaria de fazer um reparo. Acabamos de votar aumento para os servidores do

Tribunal de Contas, que enviou a esta Casa uma solicitação inicial de 17% de

aumento. Não foi possível conceder isso, porque seriam extrapolados os limites da

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Vamos esclarecer bem: o que se votou foi um

aumento de 10% para os servidores do Tribunal de Contas, a partir de junho, a fim de

que fosse atendida a LRF. Eu estava presente quando o Deputado Alberto Pinto

Coelho esclareceu toda a tratativa que aconteceu. Os nossos servidores receberão

até mais, porque receberão antecipadamente.

Rapidamente, aproveitando a oportunidade que V. Exa. me dá, Deputado Sargento

Rodrigues, gostaria de defender o governo do Estado. Não tivemos, na história de

Minas Gerais, um governo que tenha dispensado tanta atenção ao Parlamento como

o governo de Aécio Neves.

Como Secretário de Estado, estive na Assembleia Legislativa respondendo a
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questões dos Deputados. Todos os Secretários vinham aqui. Anualmente ocorre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, que conta com a presença de

Secretários e de funcionários do Estado. Eu era da Oposição no governo passado,

governo do PMDB e do PT. Quando houve aumento na remuneração dos servidores,

uma lei delegada foi enviada a esta Casa. O Deputado Hely Tarqüínio era o Líder do

PSDB. Não queríamos votar a delegação para se dar aumento aos servidores, pois

queríamos saber qual era a proposta do governo para as carreiras. Houve uma

pressão muito grande dos sindicatos: diziam que o PSDB não queria votar aumento

para os servidores. Então, demos a delegação ao governo. Foram dados pisos de

R$900,00 para um Soldado e de R$180,00 para uma professora. Temos 300 mil

servidores na educação e um número muito menor na carreira militar, e houve

tamanho desequilíbrio nas carreiras que dificilmente será corrigido.

A proposta do governo está democraticamente na Assembleia. Estão sendo

discutidas e feitas as mudanças. Quero colocar a posição de um governo que se

mostra democrático: ele não enviou um pedido de delegação para dar aumento aos

servidores; mandou os valores para que o Parlamento os discutisse. Temos feito

discussões nas comissões. Portanto, quero deixar esta palavra, porque é uma

lembrança histórica que vai ficar nos anais da Assembleia Legislativa, anais a que

recorri nesta semana e a que vou recorrer mais para relembrar aquele momento

histórico em que, por delegação, a Assembleia deu ao governo de Minas a

oportunidade de dar um aumento aos servidores, o qual, infelizmente, não se efetivou

para todas as carreiras e não se efetivou também com equilíbrio. Muito obrigado.

Parabéns, Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria de agradecer a intervenção do

Deputado João Leite e dizer que, em relação ao aumento das carreiras do Legislativo,

já estou inscrito, porque farei uma discussão em relação a esse projeto

especificamente. Mas quero concluir minha fala.

Precisamos votar o projeto que diz respeito ao reajuste do Legislativo. De antemão,

quero fazer um apelo ao nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho: estamos

acompanhando o mandato de V. Exa. nesta Casa; por duas vezes, votei para que

fosse o nosso Presidente. Tenho pela pessoa do nosso Presidente um grande
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respeito e admiração. Vejo que ele é uma grande liderança e vem conduzindo o

Parlamento de forma democrática, buscando a convergência, o entendimento. Mas

faço um apelo a V. Exa. em relação aos Consultores desta Casa. Talvez, neste

momento, não consigamos aprovar algo que permita concretizar o objetivo principal

da minha fala, que se refere aos Consultores, mas gostaria que buscasse

informações sobre a formação, a escolaridade deles, especialmente no nível jurídico.

Sabemos - e reconhecemos isso publicamente - que temos aqui mestres e doutores

de altíssimo gabarito, mas que hoje, em comparação com as demais carreiras

jurídicas do Estado e de outros Poderes, estão em desvantagem. Isso deve ser

exposto. Os nossos Consultores estão em grande desvantagem em relação a outros

órgãos. É larga a desvantagem. Enquanto aqui se pagam R$4.000,00, no Ministério

Público, no Judiciário, no Tribunal de Contas, esse valor chega a R$6.000,00. No

próprio projeto da Defensoria Pública, esse valor chega a R$6.000,00. Nesses

órgãos, os valores chegam a R$8.000,00, R$10.000,00, R$12.000,00 para o início de

carreira. É uma distância muito elástica, há uma enorme discrepância entre essas

carreiras. Como bem lembrado pelo Deputado Padre João, são pessoas que nos

assistem, que nos assessoram diuturnamente e que, como ressaltou o Deputado

João Leite, viajam por todo o Estado para nos acompanhar, fazendo com que os

nossos projetos de lei, as nossas emendas, as nossas proposições cheguem ao final

com a melhor técnica legislativa, com aquilo que temos de melhor no País, tornando a

nossa Assembleia referência para as demais. As categorias de servidores desta

Casa, portanto, pela sua formação técnica e jurídica, merecem um olhar diferenciado.

Este projeto trata de um reajuste amplo e geral para todos, mas faço novamente,

Sr. Presidente, apelo a V. Exa., como membro da Mesa, para que, num segundo

momento, busque a valorização da carreira específica dos servidores. Não é possível

conviver com uma diferença tão gritante como a existente entre a reumuneração dos

Consultores desta Casa e a das carreiras ou assessorias jurídicas dos outros órgãos

e Poderes.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, quero

compartilhar o sentimento de V. Exa. e dizer que, para nós, esse reajuste linear de

10% para os servidores do Legislativo não é o ideal, mas o possível diante das
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circunstâncias. Para o telespectador que nos acompanha, quero reforçar o papel dos

servidores de carreira da Assembleia Legislativa. São pessoas concursadas, efetivas,

submetidas a um dos processos seletivos mais difíceis do País; são profissionais de

alta qualificação, que fazem da Assembleia de Minas Gerais referência de Legislativo

no Brasil inteiro.

Devo destacar que, sob a Presidência do ilustre Deputado Alberto Pinto Coelho, foi

feita uma profunda transformação na Casa Legislativa de Minas Gerais,

especialmente no que diz respeito à participação popular. A Assembleia de Minas

hoje é presença constante nos nossos Municípios, por intermédio das audiências

públicas realizadas no Norte, no Sul, no Leste, no Centro-Oeste, na Zona da Mata, no

Triângulo. Quando a Assembleia Legislativa está em Virgolândia, Uberlândia ou

Montes Claros, quem chega na frente, antes de nós, Deputados ou Deputadas, é a

nossa assessoria, os nossos Consultores, é a área técnica da Assembleia. Sem

esses servidores não teríamos condições de trabalhar. É um pessoal por quem

sentimos profundo respeito e que merece todo o nosso apoio.

Devo registrar também o último avanço alcançado quando toda a equipe da TV

Assembleia da Casa foi efetivada através de concurso público. Todo Jornalista ou

Redator que aqui trabalha entrou pela porta da frente, e não por indicação ou

apadrinhamento. Vieram por meio de concurso público de alta qualidade. E agora a

TV Assembleia passa por uma grande melhoria em função desses servidores

efetivos, concursados. Não é à toa que a nossa Assembleia deu um passo adiante

ontem, quando conquistou a aprovação para ser tevê aberta em todos os Municípios

de Minas Gerais, graças ao trabalho árduo dos nossos servidores. Esse aumento é

mais do que merecido, apesar de ser um aumento de 10%, um aumento pequeno.

Somos favoráveis e queremos reforçar o papel do servidor de carreira.

Por fim, Deputado Sargento Rodrigues, no momento oportuno, trataremos do

reajuste dos servidores do Executivo. Quero apenas dizer que o Executivo está em

débito com seu servidor. O plano de carreira de 2004 não foi implementado e gerou

um débito de reajuste de 22%, que não foi reposto aos servidores. Em função da

economia brasileira, estamos vivendo um dos maiores aumentos da receita corrente

líquida do Estado, mas, em compensação, o percentual destinado à remuneração dos
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servidores públicos de Minas Gerais tem sido um dos menores dos últimos tempos. O

servidor de Minas é muito pouco valorizado, sem contar que a opção que o Executivo

fez foi por dar reajuste por meio de penduricalhos, adicionais e abonos e não por

meio da valorização do vencimento básico. Valorizar servidor público é valorizar

vencimento básico, porque é isso o que é agregado à carreira do funcionário. E a

política que está sendo adotada é a política de maquiar e valorizar os penduricalhos,

que não repercutem na aposentadoria nem nos afastamentos. Por mais que o

governo do Estado faça para recompor os salários do servidor público de Minas

Gerais, os números ainda mostram um déficit muito grande. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

Quero fazer um questionamento ao Deputado João Leite. S. Exa. citou que, na época

do PMDB, do PT, do governo Itamar Franco, fizemos reajuste por meio de delegação,

o que foi verdade. Mas o maior erro da Assembleia Legislativa, quando eu era

Presidente desta Casa, portanto no governo do PMDB, foi fazer a lei delegada para o

Aécio Neves, que fez o choque, que dizem que é de gestão, mas que, na verdade, é

de gestação, baseado em uma lei delegada. Foi o governo que mais legislou com lei

delegada. Temos muito mais leis delegadas no governo atual do que no governo

Hélio Garcia e em outros. Na verdade, o governo não está dando aumento para o

pessoal de carreira, da saúde, da educação, porque ele dá o aumento e cria o piso

remuneratório. Então, não é piso salarial. Há um artigo que diz que, se passar do piso

remuneratório, haverá redução do VTI. São tantas siglas que não conseguimos

entender como é feita a composição dos salários dos funcionários, principalmente do

Executivo.

Hoje, votamos o reajuste do Tribunal de Contas, que deu 10%. Na verdade não são

10% porque os funcionários tiveram acesso à carreira, o que acarretou um aumento

maior. Acho que as coisas precisam ser mais claras. Estou cansado de saber que as

questões salariais relativos a funcionário público são complexas. Já participamos de

várias negociações, mas nesse caso eles estão inventando a roda. Por que não dão

10% linearmente? Uma categoria tem 15%, outra tem 17%, o Ministério Público tem

38% e a Assembleia continua sempre por baixo, com 10%. E o pessoal da educação,

mais uma vez, foi iludido. Não virá o salário que eles esperavam. O João Leite disse
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que foi democrático, mas não houve tempo para discutirmos porque temos que

aprovar um projeto enorme, com cinco propostas de aumento salarial e mudança de

carreira, em menos de 72 horas. Foi o prazo que tivemos. Fizemos uma discussão

ontem, das 14 às 22 horas, mas não avançamos. Enquanto discutíamos, o governo

mandou uma emenda modificando o projeto que ainda não tinha sido aprovado para

resolver o problema da tal VTI, porque algumas categorias teriam o salário diminuído

se ele permanecesse como estava.

Então, Deputado Sargento Rodrigues, o seu posicionamento é correto e acho que

precisamos de tempo. Infelizmente, não o temos agora. É preferível o que está aí a

nada, mas acho que o processo foi conduzido de forma equivocada. Até digo que a

proposta de aumento do Executivo se deu mais em função da paralisação na Cidade

Administrativa que pela própria vontade do governo, que se sentiu acuado e enviou

para cá o projeto. Contudo, penso que essas categorias devem continuar ainda

estruturadas, porque o projeto que votaremos daqui a pouco - e V. Exa. está

discutindo o projeto de resolução...

Quero aproveitar a fala do Deputado João Leite para dizer que, no governo Itamar,

de que eu fazia parte, pois era do nosso partido, fizemos uma lei delegada. Mas

nunca se fez tanta lei delegada como agora, e principalmente para prejudicar o

funcionário público, como nesse governo, aliás e infelizmente, com a nossa anuência.

O Deputado Sargento Rodrigues - Antes de passar a palavra ao Deputado Doutor

Viana, quero dizer que estamos aqui fazendo a discussão do Projeto de Lei nº 4.390,

da Mesa, que trata do reajuste salarial dos servidores do Legislativo. Para que

sejamos mais céleres nas nossas discussões, lembro que teremos o momento do

projeto do Executivo.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Doutor Viana dizendo que o foco da nossa

discussão aqui é a questão dos nossos Consultores. Gostaria muito de ter o apoio

dos nobres pares, como recebemos do Deputado Délio Malheiros e de outros

Deputados quanto à discussão sobre a Consultoria. Tenho certeza de que, se nós

todos sensibilizarmos o Presidente, poderemos posteriormente nos reunir com ele

para discutir a questão da Consultoria.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte, nobre Deputado, e o
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parabenizo pela sua discussão. Também somos sensíveis ao que disseram V. Exa. e

todos os companheiros que aqui estiveram. Respeitamos os posicionamentos.

Nesse primeiro momento, quanto a esse aumento de 10% para o funcionalismo da

Assembleia Legislativa, que está sendo votado, sabemos que é importante e

fundamental e ajudará muito os servidores. É necessário valorizarmos os funcionários

de carreira da Casa. Na sua lógica de defender, principalmente, os Consultores e

assessores pelo grande trabalho que prestam e pela qualidade dos serviços também

executados por eles, realmente hoje a Assembleia de Minas desponta como uma das

melhores do País. Então, quero vir aqui também para ser solidário ao pronunciamento

de V. Exa.

Faço parte da Mesa, à qual nos orgulhamos tanto de pertencer. Representamos

todo o corpo da Assembleia Legislativa, os Deputados, e tenho certeza de que esse é

o desejo de todos, e não só dos Deputados da Mesa. Estaremos juntos somando

esforços para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Na hora de falar sobre

o projeto do Executivo, também mostraremos o nosso posicionamento. Eram essas

as minhas considerações e agradeço o aparte concedido por V. Exa.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, quero

cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e compromisso firme a favor dos

profissionais e gestores do Estado, sobretudo da categoria dos profissionais de

segurança. Também o Deputado Carlin Moura falou sobre os nossos competentes

assessores, Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, e quero concordar com o seu

pronunciamento. Concordo também com o que disse sobre o trabalho da Mesa sob

sua Presidência.

Quero, aliás, Deputado Sargento Rodrigues, mais uma vez cumprimentando V.

Exa., dizer que, embora as mulheres Deputadas sejam menos de 10% nesta Casa, a

assessoria e os funcionários da Assembleia são, em sua maioria, mulheres. Como já

foi dito, de maneira competente, elas dão sustentação aos nossos trabalhos junto

com profissionais homens. Então, queremos, mais uma vez, frisar a importância da

mulher na administração pública. Depois, em outro momento, falaremos sobre a

questão do Estado. Quero dizer que esta Casa, em nível de Brasil, Presidente, tem

sido referência. Assim, pretendemos que, cada vez mais, os profissionais sejam
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valorizados, porque realmente só é possível desenvolver esse trabalho aqui, como já

foi dito, porque temos profissionais comprometidos e competentes. Devemos, então,

tornar esse processo de valorização cada vez maior. Obrigada.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Agradeço e faço coro com V. Exa.,

Deputado Sargento Rodrigues. Quero voltar aqui a uma questão extremamente

interessante quando se fala em aumento, que é o desejo de todo aquele que trabalha,

produz e presta seu serviço ao conjunto da sociedade. No modelo atual de Brasil,

ninguém terá condições de dar aumento para satisfazer as necessidades de nenhum

servidor nem estadual nem municipal, já que, infelizmente, não querem discutir o

problema mais sério que temos na Nação: a distribuição do recurso. Todos falam em

pacto federativo. A partir da Constituição de 1988, da Carta Magna, houve uma

concentração brutal de recursos nas mãos da União. As prefeituras do País, neste

ano, tiveram que dar o aumento de salário mínimo. Os proventos dos aposentados,

porém, não acompanharam e houve uma defasagem. Há 30 anos, a cada sete

trabalhadores ativos, pagava-se um aposentado, mas, hoje, esse número diminuiu

para três. Enfim, temos um sistema anacrônico, que precisa ser discutido

profundamente.

O que acontece em toda a nação brasileira e não apenas em Minas Gerais? Em

Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Tocantins e Mato Grosso, como funciona o

Orçamento Público? De cada 100% dos recursos, o Tribunal de Contas - órgão em

que trabalho - pega seu quinhão, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal; o

Tribunal de Justiça pega o seu; o Ministério Público pega o seu; e a própria

Assembleia Legislativa, que somos nós, também pega o seu. Aí, sobra uma massa

percentual para distribuir para uma maioria de servidores. Esse é o grande desafio:

mudar lá, em Brasília, para que possa chegar aqui. Precisamos fazer essa discussão

com profundidade, pois, do contrário, continuaremos brigando e xingando. Vejam o

que as Prefeituras deram de aumento. Não há aumento real porque elas não

conseguem dar. Desoneraram o IPI, que compõe o FPM, pois IPI mais Imposto de

Renda dá o FPM. Estão matando todo mundo aos poucos, e nós vamos nos

digladiando. Tudo isso porque existe a Lei Complementar nº 101, a chamada Lei de

Responsabilidade Fiscal, que tem que ser cumprida na sua plenitude. Aí, ficamos
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amarrados. Precisamos de mais recursos nas mãos do Estado e do Município para

cumprir a Constituição e dar ao servidor o que lhe é de direito. Muito obrigado,

Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Wander Borges.

Encerrando minhas palavras definitivamente, Sr. Presidente, gostaria de lembrar que

V. Exa. tem conduzido muito bem este Parlamento. Tenho certeza de que

sensibilidade não faltará a V. Exa. e aos demais integrantes da Mesa. Lembro ao

Secretário-Geral da Mesa, nosso Zé Geraldo, ao Dr. Sabino e ao Eduardo Moreira

que podem contribuir assessorando a Mesa e o Presidente de forma propositiva para

que os Consultores da Casa tenham realmente uma valorização e um

reconhecimento efetivo do belíssimo trabalho que prestam à Casa. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 4.390/2010. À Mesa da Assembleia.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.386/2010, do Governador do Estado,

que reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As

Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei breve, pois o

momento assim requer em razão dos inúmeros projetos na pauta. Tenho a dizer que

o governo do Estado encaminha para esta Casa projeto de reajuste dos subsídios da

Defensoria Pública, órgão que tem sido extremamente importante para o exercício da

cidadania.

Sem a Defensoria Pública não teremos a verdadeira realização da justiça.

Evidentemente a Defensoria Pública não consegue atender a demanda de milhões e

milhões de cidadãos que procuram o órgão diariamente em busca de acesso ao
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Judiciário. Dos 853 Municípios de Minas Gerais, creio eu, menos de 400 Municípios

são assistidos pela Defensoria Pública. Pessoas aguardam atendimento na

Defensoria Pública para busca, por exemplo, de pensão alimentícia. O nosso sistema

penitenciário hoje conta com os chamados ATJs, pessoas que não têm as mesmas

condições da Defensoria Pública, mas assistem aos sentenciados, muitos presos

injustamente, muitos já com a sua pena cumprida, mas sem conseguir acesso às

varas de execução penal para ter sua liberdade deferida pelo Juiz. Entendemos,

portanto, que a Defensoria Pública merece o tratamento que lhe está sendo

dispensado neste momento pelo governo do Estado. Gostaríamos que fossem

acelerados os prazos para o aumento da remuneração, para o aumento do subsídio e

para que fossem atendidos os anseios de todos aqueles que integram a Defensoria.

Deste Deputado tem a Defensoria apoio e reconhecimento ao seu trabalho. Sabemos

que são Defensores abnegados, profissionais do Direito que estão ali dedicados de

forma exclusiva à Defensoria Pública.

Portanto, Sr. Presidente, creio que o governo do Estado, se não consegue atender

aos anseios na integralidade, no que diz respeito aos subsídios, já deu um grande

passo para a melhoria da Defensoria Pública. Há três anos um Defensor Público

ganhava R$1.800,00 como subsídio. Dois anos depois, esse mesmo subsídio inicial

da carreira passou para R$6.500,00 e, agora, passa para R$8.000,00. Em 2011 já

terão aumento em torno de 30%. Esse é o reconhecimento do Governador Aécio

Neves a essa tão importante categoria dos Defensores Públicos.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Délio

Malheiros. Quero cumprimentar V. Exa. saudando todos os Defensores. Neste

momento estamos celebrando e testemunhando a mensagem do Governador, que

garante os frutos de muito trabalho. Durante vários anos, os Defensores aguardavam

esse reconhecimento por parte do Governador e do Prof. Anastasia. Mas, acima de

tudo, pudemos avançar, e esse avanço é estímulo aos nossos valorosos servidores.

Criamos a Frente da Defensoria Pública a partir de proposta da ilustre Deputada

Rosângela Reis para garantir os direitos de todos os Defensores, garantindo-se não

somente o restabelecimento do trabalho que fazem como verdadeiro sacerdócio em

tantas comarcas de Minas, como também o recebimento de um piso digno. Esse
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avanço é um estímulo, mas vamos buscar antecipação. Acho importante, porque,

hoje, a qualidade do corpo de Defensores é excepcional. Temos andado nas

comarcas, particularmente pelas Defensorias, e sabemos do trabalho que os

Defensores têm feito. Então são merecedores do nosso apoio, do nosso voto e do

encaminhamento pela antecipação do seu reajuste. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Délio Malheiros - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Quando

esta Casa recebeu os projetos oriundos das mensagens do governo do Estado para

apreciar matéria relativa aos Defensores, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente

da Comissão de Constituição e Justiça, marcou imediatamente uma reunião. Nós

também, na condição de Presidente da Comissão de Administração Pública e a

pedido do nosso Presidente Alberto Pinto Coelho, reconhecendo a importância da

matéria e a necessidade da urgência, imediatamente marcamos uma reunião. O

projeto já passou em 1º turno na Comissão de Administração Pública e assim

também o será no 2º turno.

Entendemos a importância de reajustar os subsídios da Defensoria Pública e a

relevância desses profissionais para o exercício da cidadania, para a realização da

tão esperada justiça, para que o jurisdicionado não fique a depender de um advogado

particular e tenha seu pleito levado ao conhecimento do Judiciário o mais rápido

possível. Concedo aparte à Deputada Rosângela Reis, inclusive em razão do que ela

tem feito pelos Defensores em Minas Gerais. Desde 2008, ela empunhou a bandeira

dos Defensores nesta Casa, quando criou a Frente Parlamentar em Defesa dos

Defensores.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Deputado Délio Malheiros, quero

parabenizá-lo pela luta em defesa dos profissionais da Defensoria Pública, que

precisam e merecem reconhecimento para continuar prestando um bom serviço a

toda a nossa sociedade. Tenho a certeza de que todos os Deputados são sensíveis a

esta causa. Os Defensores precisam de melhores estruturas. Aqui, temos, mais uma

vez, o reconhecimento do governo do Estado na valorização desses profissionais. Foi

importante a conciliação da Associação dos Defensores com o Governador Aécio

Neves, com o Anastasia e com a Seplag, que sempre esteve aberta a negociações,

para a busca de um entendimento. Agradeço e parabenizo o governo do Estado e
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também a Assembleia Legislativa, que apoiou esta causa com a participação de

todos os Deputados. Agradeço a menção ao meu nome, ao Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que também é um lutador nessa área, e a você, que também é um batalhador

pela Defensoria Pública. Peço a todos os Deputados que continuemos na luta, pois

precisamos de mais Defensores nos Municípios. Para conseguirmos isso, para haver

Defensorias localizadas, concursos devem ser abertos. Que possamos fazer com que

esses Defensores permaneçam em seus postos; que não seja um cargo de trampolim

para que façam outros concursos. Se a pessoa quer realmente ser um Defensor

vocacionado para a causa, que faça o concurso, que permaneça no cargo. Parabéns,

vamos continuar nessa luta.

O Deputado Délio Malheiros - Obrigado, Deputada. Deputado Lafayette,

percebemos que o governo do Estado procura corrigir uma série de distorções no

âmbito do funcionalismo público estadual. Já disse diretamente ao Vice-Governador

Anastasia, agora Governador, que uma das classes que mais precisam da atenção

do governo é a de Delegado de Polícia. É inadmissível que um Delegado de Polícia

ganhe R$4.500,00 por mês. É inadmissível, pois é um salário absolutamente vil para

um profissional que enfrenta diariamente o banditismo, que cumpre sua tarefa

enfrentando todo tipo de risco, que vai para o interior e não tem jornada de trabalho.

O governo do Estado se sensibilizará e resolverá a situação dos Delegados de

Polícia. É a única carreira considerada jurídica cujo salário inicial é de R$4.500,00.

Estamos nessa batalha, da mesma forma que no caso dos Defensores Públicos, para

que os Delegados de Polícia tenham o mínimo de reconhecimento, especialmente

neste momento, quando a Secretaria de Defesa Social apresenta estatísticas que

mostram uma vertiginosa queda no número de ocorrências policiais, como

assassinatos e assaltos a bancos. Quem está por trás desse resultado? Os

Delegados de Polícia e evidentemente todo o corpo da defesa social, mas o

Delegado de Polícia é hoje extremamente importante no combate à criminalidade em

Minas Gerais. Eles merecem a revisão da carreira e da remuneração.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Agradeço o aparte ao nobre

Deputado Délio Malheiros e faço coro com suas palavras relativas à valorização dos

Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Aliás, trago a boa notícia de que a
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comissão especial que trata da proposta de emenda à Constituição que considera a

carreira de Delegado de Polícia como carreira jurídica do Estado acabou de votar o

parecer do Deputado Ivair Nogueira. Obviamente, essa PEC virá a Plenário, mas a

Comissão aprovou essa proposta de emenda à constituição, que considera a carreira

de Delegado de Polícia como carreira jurídica do Estado. O Presidente da Comissão

foi o Deputado Fahim Sawan, e o relator, o Deputado Ivair Nogueira, e eu estava

presente como membro. Alguns membros não compareceram, pois estavam aqui

para votar o aumento dos servidores. Essa já é uma boa notícia e um passo na

direção da valorização do Delegado de Polícia do Estado de Minas Gerais, medida

tão bem citada por V. Exa. e necessária. Em relação ao Projeto de Lei nº 4.386, da

Defensoria Pública, parabenizo-o por suas palavras e faço coro V. Exa., sobretudo

por eu ter, particularmente, acompanhado, desde o final do ano passado até o início

deste ano, todas as negociações da categoria com o governo. Parabenizo o Dr.

Felipe, Presidente da Adep, e também o seu antigo Presidente, Eduardo Generoso,

pelo grande esforço na conversação com o governo. No final do ano, realizamos uma

audiência pública para a discussão desse tema, a necessidade da valorização do

Defensor Público, uma vez que, em Brasília, foi aprovada a lei que vincula os

Defensores Públicos aos membros do Ministério Público. Trata-se de uma lei federal.

A partir de agora, em todos os Estados, em pouco tempo, o vencimento do Defensor

Público será igualado ao vencimento dos servidores do Ministério Público. Em Minas

Gerais, o vencimento do início da carreira dessa categoria era em torno de

R$6.500,00. De acordo com a lei federal, o vencimento inicial terá de ser de

R$19.000,00, como o do Promotor do Ministério Público. Depois de diversos

entendimentos e de muita discussão com a Secretária de Planejamento, Renata, e

com o Vice-Governador Anastasia, chegou-se a um acordo. O governo de Minas

Gerais concederá esses aumentos de forma escalonada, buscando atingir o

vencimento do Ministério Público. Assim, a partir de maio deste ano, o vencimento

inicial será de R$8.000,00, no próximo ano passará para R$10.000,00, e, em 2012,

para R$12.000,00 até atingir a meta que a lei federal exige para todo o País.

Parabenizo o Deputado Délio Malheiros pelas suas palavras, e congratulo-me com

os membros da Defensoria Pública, pois conhecemos o seu trabalho e sabemos que
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essa classe tem de ser valorizada. Precisamos de Defensores Públicos em todas a

comarcas, o que ainda não acontece, pois muitos prestavam concursos somente para

obter o título, ficavam no cargo durante pouco tempo e logo optavam por outro

concurso para conseguir cargos com melhor remuneração. Esperamos que isso não

aconteça mais e que as pessoas que fazem concurso para Defensor Público

permaneçam seguramente no cargo, para, finalmente, em médio prazo, haver pelo

menos um Defensor em cada comarca de Minas Gerais. Parabéns, Deputado Délio

Malheiros.

Parabenizo também o governo do Estado, o Governador Aécio Neves e o Prof.

Anastasia pela sensibilidade. Congratulo-me com a categoria dos Defensores

Públicos por essa conquista, que hoje está sendo votada neste Plenário. Muito

obrigado, Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte, nobre Deputado Délio

Malheiros, e parabenizo-o por ser um grande defensor do consumidor e de todas as

categorias. Também estou muito alegre, pois, a meu ver, se, com isso, não

conseguirmos atender da melhor maneira o Defensor Público, pelo menos, já

daremos os primeiros passos. Tenho certeza de que a continuação do crescimento

da arrecadação do Estado permitirá outros avanços. Ficamos satisfeitos com a

sinalização e a sensibilidade do governo em começar a fazer algo, pois, neste

Estado, não se fazia nada há muito tempo em prol do funcionalismo.

Há muitas coisas engatinhando em alguns setores, mas já é uma grande iniciativa.

Parabenizo V. Exa. pelas pontuações que tem feito com muita propriedade na defesa

da Defensoria Pública. Também somos solidários, e acho que avançaremos.

Levaremos isso para a Secretária Renata Vilhena hoje à tarde. A Assembleia

reivindicará isso, entre outras coisas, já que não pode ser uma emenda nossa, tem

que vir do governo. Também estamos sensíveis à questão dos Delegados da Polícia

Civil. Um salário de R$4.500,00 é inaceitável. Já se está reivindicando carreira

jurídica. Buscaremos tudo isso. Vejo, agora, uma perspectiva positiva de caminhar.

Estou na Casa há 12 anos, e não conseguíamos quase nada; mas agora temos uma

perspectiva mais positiva e, confiando nisso, continuaremos trabalhando para buscar

melhores condições salariais para todo o funcionalismo do nosso Estado. Essas são
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as minhas considerações. Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Doutor Viana. Sr. Presidente, assim

como prometi, estou encerrando as minhas palavras dizendo que dias melhores virão

para a Defensoria Pública e, consequentemente, para o jurisdicionado do Estado de

Minas Gerais, com esse novo projeto do Governador Aécio Neves, que, em boa hora,

reconhece a importância da Defensoria, que agora é contemplada com um reajuste

nos seus subsídios, o que dará mais tranquilidade aos seus profissionais, melhores

condições de trabalho e melhor acesso à Justiça para aquele que não tem condição

de pagar advogado, pois é um cidadão desprovido de recursos. Parabéns à

Defensoria e a suas entidades representativas. Quem ganhou com isso foi toda a

população e todo o jurisdicionado do Estado de Minas Gerais, que terá acesso mais

facilitado à Justiça.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento todos e todas. Faço um reconhecimento

aos Defensores Públicos, que são os advogados do povo, os advogados dos pobres,

daqueles que, agora, têm acesso ao Poder Judiciário de fato e de direito e são muito

bem atendidos quando procuram a Defensoria Pública. Sabemos que os Defensores

Públicos fazem das tripas coração para atender bem à população. Mas existem

muitas injustiças. O Defensor Público, servidor que se preparou e se qualificou,

recebia um dos menores salários do Brasil, se comparado a Defensores de

Defensorias Públicas de outros Estados. Era uma grande injustiça. Lembro-me que,

no meu primeiro mandato, há sete anos, assim que cheguei à porta da Assembleia,

me deparei com um grupo muito grande de pessoas, que eram os Defensores

Públicos fazendo um ato. Isso aconteceu há 7 anos. Houve muita luta, muito suor e

muita mobilização para que esse projeto chegasse ao ponto em que está. Depois de

muita luta, esse projeto será aprovado e se fará justiça aos Defensores Públicos.

Recentemente, os Defensores Públicos fizeram greve mais de 3 meses, mais de 100

dias. Foi uma greve muito forte, em que foram para a rua e para as praças públicas

para atender aos pobres, subiram morros para atender aos pobres, deram

consultorias jurídicas, ouviram as pessoas. Temos que ter muita gratidão com a

Defensoria Pública do nosso Estado, que é um exemplo. Aprovaremos esse projeto,



____________________________________________________________________________
1322

que dará alento e valorizará esses profissionais, mas também temos que lhes garantir

estrutura e condições dignas de trabalho, o que, infelizmente, não existe. A Deputada

Maria Tereza sabe muito bem que é preciso haver apoio. A Prefeita Maria do Carmo,

em Betim, apoia os Defensores Públicos, mas, infelizmente, a Defensoria não

funciona porque não tem papel, não tem papel sulfite, não tem caneta, não tem tinta

para a impressora, não tem computadores. Em muitas cidades, se chover, todos têm

de sair correndo de suas casas, porque há perigo de desabamento. Às vezes, chove

mais do lado de dentro que do lado de fora. A situação da estrutura física e material

de trabalho da Defensoria Pública é uma verdadeira vergonha. São necessárias

condições dignas para atender bem à população. Vamos garantir esse projeto, fazer

justiça aos Defensores, que mereciam muito mais, mas, se conseguiram chegar até

aqui, isso foi fruto de mobilização da categoria. Então têm de continuar lutando para

garantirem a estrutura necessária para atender bem ao povo, acelerar o processo

judiciário, que é muito injusto. A única esperança da pessoa carente de ter acesso ao

Judiciário é por meio do Defensor Público, mas não o consegue porque são pilhas e

pilhas de processos. Os Defensores estão sobrecarregados, passam por difícil

situação em nosso Estado. Reconhecemos o trabalho deles e lutamos para lhes

garantir melhores condições.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Weliton Prado,

cumprimento-o por essa reflexão reafirmando a importância da Defensoria Pública.

Acompanhei de perto a Conferência Nacional de Segurança nas suas etapas

municipal, estadual e nacional. Os Defensores se organizaram e conseguiram incluir,

entre os princípios e diretrizes da Conferência Nacional, a valorização da Defensoria.

Sabemos que ela é essencial para a democracia, pois garante o direito constitucional

de defesa do cidadão, sobretudo dos pobres, que não podem pagar advogado. Sem

ela não é possível ocorrerem os júris, o que dá margem à impunidade. As pessoas

têm direito à ampla defesa. Há um número infinitamente menor que o necessário de

Defensores no Estado. Betim, com 451 mil habitantes, conta somente dois

Defensores Públicos, o que é o mesmo de não existirem em termos de quantidade.

Os Núcleos de Defesa da Mulher, implantados pela Defensoria, são extremamente

importantes, mas é preciso que haja pessoal suficiente. Os Defensores estão muito
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organizados e certamente suas conquistas se devem a essa organização. Eles vêm à

Assembleia, procuram esta Casa, e temos de valorizá-los, pois são essenciais para a

democracia. Quero lembrar ao Dr. Belmar, na pessoa de quem cumprimento as

Defensoras e os Defensores de Minas Gerais. É importante a ampliação do número

de Núcleos de Defesa da Mulher, assim como o de Defensores. Cumprimento-o,

Deputado, mais uma vez pelo seu compromisso com os funcionários públicos,

gestores e Defensores Públicos.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço à Deputada Maria Tereza Lara dizendo que

as conquistas foram fruto da luta dos servidores. Ao longo de todo esse período, o

PT-PMDB-PcdoB pode dizer-se padrinho desse importante conjunto de servidores.

Lembro-me do ex-Deputado Edson Resende e do tanto que lutou em defesa desses

servidores. A nossa Bancada sempre esteve muito firme na luta e no reconhecimento

do trabalho dos Defensores Públicos do nosso Estado, que realmente prestam um

serviço belíssimo à sociedade, apesar das suas condições precárias. Ficamos felizes

ao ver a possibilidade da apreciação desse projeto. Estamos em ano eleitoral, e tenho

em mãos manchete do jornal “O Tempo”, do dia 1º de outubro do ano passado, a qual

diz: “Servidor sem aumento”. Assim que chegou o projeto do orçamento na

Assembleia Legislativa, estava previsto 0% de aumento para os servidores. Alegavam

problemas na economia, que havia uma crise. Que nada: o orçamento do Estado só

estava aumentando. O problema não é esse. A questão foi a mobilização dos

servidores públicos. Há uma semana, mais de 4 mil servidores de todas as categorias

do Estado lotaram o Centro Administrativo. A pressão é violentíssima, a mobilização é

muito forte.

Os servidores da segurança pública e os professores já sinalizaram com greve, com

paralisação; o Ipsemg está praticamente paralisado. Os servidores estão revoltados.

É como falamos: a política e os governos funcionam como feijão, apenas quando há

pressão. Por causa dessa pressão, dessa mobilização, o governo recuou. Está aqui

no jornal: “Servidor fica sem aumento, mesmo com orçamento de

R$41.000.000.000,00”. O governo concedeu aumento por causa dessa pressão e por

ser ano eleitoral. O reajuste é pequeno, principalmente para quem ganha menos,

como é o caso dos servidores da educação. Mostro o contracheque que recebem: o
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salário inicial, o básico dos servidores é R$336,00.

O Deputado Carlin Moura disse muito bem que os servidores não querem

penduricalhos. Ficam inventando gratificações para congelar o salário de quem já

está aposentado, na reserva; ficam criando ações mirabolantes para prejudicar...

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que se atenha ao projeto que

está em discussão, relativo à Defensoria Pública. Teremos oportunidade de fazer a

discussão da matéria das outras categorias.

O Deputado Weliton Prado* - Com todo o respeito ao nosso Presidente, é

importante, neste momento, quando discutimos o Projeto nº 4.386, que reajusta os

subsídios dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, falar sobre

as outras categorias. A pauta está com vários projetos similares. É fundamental

fazermos a justificativa sobre a diferença de cada um deles. Este projeto da

Defensoria Pública prevê reajuste percentual de determinada forma, escalonada em

tantos anos. Para os servidores da educação, não acontecerá o mesmo. Então, é

fundamental fazermos essa comparação para que o conjunto da população tenha

conhecimento desses fatos. Avançamos muito no projeto da Defensoria Pública, que

é bom, fruto da luta dos Defensores, da sua mobilização, do apoio dos parlamentares

desta Casa, da maneira inteligente como conseguiram mostrar a realidade para a

população. Avançamos muito no projeto da Defensoria, mas também é importante

mostrar que, do outro lado, estão os servidores da Educação, para quem não

avançamos nada. Recebem um salário de fome. O reajuste de 10% não significa

nada, e ainda há servidores que nem terão aumento, mas redução salarial, pois o

aumento engloba a VTI, as vantagens, os quinquênios; colocam um piso

remuneratório, o que não atende à categoria, em vez de se analisar o vencimento

inicial. Votaremos favoravelmente ao projeto da Defensoria Pública, fazendo justiça

ao conjunto dos Defensores Públicos. É importante, é fundamental garantirmos a eles

condições mínimas de trabalho, condições materiais, o prédio. É fundamental

avançarmos quanto a isso.

Mas temos de rever também o pacto federativo, começando pelo Estado, membro

da Federação. Hoje, 75% do ICMS ficam com o Estado; o restante é distribuído entre

os 853 Municípios, que ficam com as migalhas e ainda têm de manter a Defensoria
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Pública, suprindo-a de papel, caneta, tinta. Até 15% de tudo que é gasto pelos

pequenos Municípios refererem-se a ações do Estado e da União. Portanto, não é

justo que o ICMS arrecadado pelos Municípios fique centralizado no Estado. Mais de

R$20.000.000.000,00, 75% do ICMS ficam na mão apenas do Estado; o restante, os

25% são distribuídos para os 853 Municípios, que ainda são obrigados a fazer a

manutenção, por exemplo, da Defensoria Pública. Então, é muito difícil para os

Municípios, que às vezes têm de fazer a manutenção das forças de segurança da

Polícia Militar, como colocar gasolina nos carros, comprar papel higiênico, etc. E

ainda se fragilizam as ações desses órgãos, que têm de ter autonomia e

independência.

Precisamos de uma Defensoria Pública totalmente autônoma e independente; não

pode haver o seu atrelamento ao poder público municipal nem - mais grave ainda

quando acontece - ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral, à Polícia Militar, pois

assim ele pode ficar capturada e, às vezes, seguir a orientação não do que está na

lei, mas de quem está no mando do poder público municipal. Isso acontece em

muitas cidades, onde quem garante o funcionamento da polícia, quem cede

funcionário para a Justiça Eleitoral, quem garante o funcionamento de certos órgãos,

como a Defensoria Pública, é a Prefeitura. Então, de certa forma, esses órgãos ficam

subordinados ao mando do chefe do Poder Executivo local. Isso fragiliza a força de

segurança pública, que tem de ter total autonomia e independência, não pode ficar

presa nem capturada pelo poder público municipal. É fundamental conseguirmos as

condições para que esses órgãos funcionem, e funcionem bem.

Para terminar, quero parabenizar os Defensores Públicos do nosso Estado por toda

essa mobilização e fazer um reconhecimento da importância do projeto que vamos

aprovar. Realmente o projeto é muito importante, traz justiça, mas temos de avançar

e melhorar ainda mais as condições de trabalho e garantir total estrutura para que os

Defensores Públicos possam atender bem ao povo, àquelas pessoas mais simples e

mais humildes. Quero agradecer mais uma vez e dizer que o Bloco PT-PMDB-PcdoB

vota a favor da Defensoria Pública, do advogado do pobre, do advogado do povo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, serei muito breve. Não utilizarei nem um
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quarto do tempo a que tenho direito, porque a minha fala será somente para

cumprimentar e parabenizar a Defensoria Pública de Minas Gerais. Os Defensores

Públicos, homens e mulheres, são pessoas vocacionadas. Não fosse a sua vocação,

não teriam resistido tanto tempo com um salário, uma remuneração minguada. Quero

parabenizar a luta dos Defensores Públicos. Apesar de vivermos numa cultura

egoísta e imediatista, ela não prevaleceu na Defensoria Pública. Ou seja, tiveram

união, perseverança e paciência para colher os frutos. Deputado Délio Malheiros, em

2008, os Defensores Públicos unidos fizeram mais de 100 dias de greve, articulando-

se no Estado inteiro; agora, estão colhendo os frutos. Esse é um exemplo para tantas

outras categorias para que perseverem na luta e alcancem os objetivos.

Parabenizo os Defensores Públicos por essa conquista. Eles tiveram acolhida nesta

Casa, sempre foram lembrados, porque muitas vozes cobravam do governo maior

atenção com a categoria. Até que enfim, o governo de Minas Gerais ouviu o clamor

dessas mulheres e desses homens que dedicam suas vidas a serviço dos pobres. Aí

está a beleza da natureza do serviço dos Defensores Públicos. No momento mais

difícil do pobre, num momento de angústia, em que se sente abandonado por todos,

prejudicado, recebe um amparo, uma luz, uma palavra, uma ação de um Defensor

Público. Agora, essa categoria terá justiça. É justo esse aumento garantido para os

Defensores Públicos.

Durante muito tempo, o governo não ouviu os Defensores Públicos. Não posso

deixar de enxergar o oportunismo do governo, porque, na véspera da saída do

Governador, foi enviada a mensagem para esta Casa, garantindo esse reajuste de

21,58%. É uma conquista dos Defensores Públicos. Deputado João Leite, devemos

perceber que existe uma tática eleitoreira por trás da concessão desse reajuste.

Ainda bem que os Defensores Públicos são espertos, não cairão nisso. Durante sete

anos o governo pirraçou, mas concede, em 2010, um reajuste de 25% para 2012. De

um lado, é uma conquista dos servidores. É justo que recebam esse aumento, mas é

uma esperteza tática, eleitoreira do Governador Aécio Neves, ao conceder esse

reajuste para 2012. Quem sabe esse governo está começando a enxergar o servidor

público iniciando pela categoria dos Defensores Públicos? Quem sabe o governo

enxergará os servidores da educação?
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Então, em 2012, a luta dos Defensores Públicos alcançará seu objetivo. Temos de

enxergar também que o governo teve uma atitude perversa ao tentar colocar servidor

público contra servidor público. Teve atitude perversa porque deixou esta Casa contra

a parede. Como são advogados, tenho certeza de que os Defensores Públicos irão

compreender isso. Estamos na parede. Reconheço isso. Jamais deixaremos de votar

um projeto como esse, mas é de se lamentar, porque queremos o melhor para todos.

Se pegarmos a tabela de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, o vencimento é

de R$346,00, já com o reajuste. Atualmente, o piso de 40 horas está em R$318,15.

Isso é uma vergonha. Acho que é importante também que todo o pessoal da

educação esteja unido. A união de todos, desde os auxiliares até os professores, é

muito importante. Devem lutar para que se consiga a justiça. Acho que seguirão o

caminho percorrido pelos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, que

tiveram essa grande conquista, com o apoio desta Casa. Não podemos deixar de

lamentar a situação crítica de tantos outros servidores do Estado de Minas Gerais,

sobretudo, os da área da educação, da saúde e mesmo os da área da defesa social.

Encerro, cumprimentando, mais um vez, os Defensores Públicos, pela luta. Acho

que valeu todo o esforço de sair do interior, de vir às galerias. Acho que valeram a

pena as ações de 2008 e 2009. Eles estão, de certa forma, iniciando a colheita dos

frutos, de muita luta, de muita perseverança. Quero dizer que é justo, porque são

homens e mulheres, que, num esforço intenso, procuraram garantir a justiça para os

pobres de Minas Gerais. Eram essas minhas considerações.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 4.386/2010 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.387/2010, do Governador do Estado,

que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder

Executivo que menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 9, que apresenta. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as
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Emendas nº 1 a 9, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 10 a 12, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com as Emendas nºs 1 a 9, da Comissão de Justiça, e pela rejeição das Emendas nºs

10 a 12, da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei breve. Não vou

gastar sequer cinco minutos para fazer minhas considerações nesta tribuna.

O projeto de lei do Governador Aécio Neves resgata o direito daqueles que prestam

relevantes serviços ao Estado, a partir do momento em que concede reajuste muito

acima da inflação. Não é ainda o índice desejado e merecido pelos servidores. Aliás,

se há de ser feita alguma coisa pelos servidores estaduais, ainda estão na

expectativa de que isso ocorra. Chamo a atenção para o caso das professoras que

trabalham na zona rural, em favor das quais apresentamos emenda, a fim de que lhes

sejam garantidas condições mínimas de transporte. Na minha querida cidade de

Itamarandiba, por exemplo, existe a reclamação dos professores que trabalham no

Distrito de Contrato, onde nasci, que não recebem absolutamente nada em termos de

ajuda para esse fim. A Prefeitura, muitas vezes, reclama que os professores estão

usando o transporte dos alunos para irem dar aula. Como elas vão fazer? Como vão

pagar o transporte para o seu local de trabalho? E muitos dos locais de trabalho

distam 20km, 30km, 40km e até 80km da sede do Município, e as professoras não

têm condição de morar nos Distritos. Como resolver esse impasse? É uma situação

muito injusta. O trabalhador da cidade grande tem acesso ao transporte para o seu

local de trabalho. Como ficam as professoras da zona rural?

Vamos continuar batalhando em favor dos servidores administrativos.

Continuaremos discutindo a questão dos Delegados de Polícia, porque não é

razoável que ganhem R$4.500,00 enquanto aprovamos para os Defensores Públicos

R$8.000,00 no início da carreira. É necessário que o governo do Estado olhe para

esses servidores também. No pronto socorro há médicos excepcionais, que ali

trabalham há 20, 30 anos. E dou meu depoimento particular em relação ao Dr.

Sebastião Gusmão, um dos neurologistas mais conhecidos no mundo. Está no

pronto-socorro porque é um médico abnegado, dedicado, tem amor ao que faz.
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É preciso, portanto, Srs. Deputados, que o governo do Estado olhe realmente para

os funcionários, como os servidores administrativos da Secretaria de Defesa Social e

os chamados “assemelhados”, que ganham salários miseráveis. Se o governo do

Estado não conseguiu aquilo a que os servidores merecidamente teriam direito, que é

um salário mais digno, já foi um aumento que trouxe um alento. É o início, creio, de

uma recomposição salarial.

O governo do Estado realmente tem o compromisso de melhorar os salários dos

servidores. Assume agora o Prof. Anastasia, que, tenho certeza absoluta, vai

preocupar-se também com os aposentados. A primeira coisa que fiz agora foi verificar

se o aumento era extensivo aos servidores inativos e obtive essa garantia. Não é o

melhor aumento, não é o que os professores esperavam, mas já é um alento. É o

início de uma melhoria, de uma recomposição salarial, como disse. Temos nesta

Casa um carinho enorme pelas professoras. Na próxima administração, não importa

de quem seja, receberão melhor tratamento por parte do governo do Estado.

O que eu queria dizer, Sr. Presidente, na condição de relator desse projeto na

Comissão de Administração Pública, é que fizemos o que deu para fazer.

Infelizmente, por questões absolutamente técnicas, não foi possível acolher algumas

emendas. Mas este relator, em todas as outras oportunidades, acolheu emendas que

interessavam aos servidores.

Ficam apenas essas minhas palavras de apoio aos servidores do Estado. Como

funcionário efetivo há mais de 25 anos, conheço a angústia dos servidores. Na

semana passada, fomos, até com a Oposição, visitar a Cidade Administrativa e

verificar o que poderia ser feito para melhorar a situação dos servidores. Estarei

sempre atento, na condição de Deputado e de Presidente da Comissão de

Administração Pública, para atender aos interesses dos servidores. Nós nos

debruçamos sobre o projeto e continuaremos vigilantes, para que, havendo

oportunidade de apresentar ou acolher alguma emenda - que não contenha,

evidentemente, nenhuma ilegalidade ou encontre óbice constitucional -, apoiemos os

servidores, como sempre fizemos. Era apenas isso que queria comentar nessas

minhas poucas palavras, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para discutir, o



____________________________________________________________________________
1330

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - É com imensa tristeza que venho a esta tribuna para

discutir um projeto tão vergonhoso para os servidores da educação. É uma vergonha,

é um verdadeiro abuso contra esses profissionais tão sofridos do nosso Estado que

têm o papel de educar. Costumo parafrasear Paulo Freire, que diz que, se a

educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.

Os servidores ficam indignados, e com razão, porque existe a propaganda falando da

qualidade da educação, falando que aqui os alunos entram com 6 anos na escola,

que tudo é uma maravilha, mas sabemos que não é assim: as crianças não

conseguem vagas nas escolas; todo início de ano falta merenda escolar, porque o

governo aplica o dinheiro para receber juros em vez de comprar merenda; as

condições de trabalho são péssimas; as escolas estão caindo aos pedaços; as

quadras estão cheias de buracos; não há biblioteca nem rede de esgoto; a criança

que quer ir ao banheiro tem que ir para o mato. E, para piorar tudo, o professor

recebe um salário de fome, que não dá para manter a sua família. Imaginem como

esse profissional, que deveria entrar numa sala de aula com sentimento de

transformação, de mudança, para educar, para ensinar, pode receber esse salário.

Nas séries iniciais, o salário é de R$336,00, menos que o salário mínimo, um salário

de fome.

Falo que esse governo é o Mister M; é um governo mágico, porque dá com uma

mão e tira com as duas; inventa uma parafernália, inventa artifícios. Falo que é um

carcará, porque cria uma série de nomenclaturas complicadas, como essa VTI, para

prejudicar os servidores, mas fala que estabeleceu piso remuneratório. Isso é uma

enganação, é uma vergonha. O que os servidores querem é a implementação do piso

nacional da educação; querem que o governo do Estado cumpra a Lei Federal nº

11.738, aprovada pelo Congresso Nacional. Não dá para compreender por que o

governo não paga esse piso. Se houver algum problema, existe a manutenção, existe

o Fundo Nacional para fazer a complementação.

É muita maldade com os nossos servidores. Essa lei foi aprovada em julho de 2008

e já deveria estar implementada no Estado com vencimento inicial desde o dia

1º/1/2010. Os valores das carreiras iniciais da educação básica não ultrapassam o
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salário mínimo. É inaceitável que uma das três maiores economias do País pague

menos de um salário mínimo aos seus educadores, aos auxiliares de serviço e aos

técnicos de educação. Os professores das séries iniciais recebem R$336,00. Os

educadores do ensino fundamental e médio com escolaridade de nível superior

recebem R$508,00. Escolaridade de nível superior: R$508,00, o piso básico.

“Necessário se faz ainda assegurar o pagamento do piso aos servidores inativos que

sequer estão incluídos na política de abono e gratificação do governo do Estado e,

portanto, não recebem o pagamento de vantagens e benefícios.” Não falamos ainda

da situação dos contratados. Então, essa é a triste situação da educação em Minas

Gerais.

Apresentamos uma emenda para garantir que o piso nacional do profissional do

magistério seja implementado, em Minas Gerais, garantindo a exigência e a

excelência na educação do Estado, razão pela qual se faz necessária a previsão, o

Projeto de Lei nº 2.215. Então, apresentamos essa emenda para que o vencimento

inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica

corresponda ao valor atualizado do piso profissional nacional, conforme dispõe a Lei

Federal nº 11.738, de 16/7/2008. Ele deverá ser retroativo a 1º/1/2010. Assim, o

governo não terá nenhuma justificativa. Falta dinheiro? Hoje, quanto é o orçamento

do Estado? Mais de R$40.000.000.000,00. Em 2003, era de R$17.000.000.000,00.

Para concreto, para ferro e para a obra da Cidade Administrativa não faltou dinheiro.

Não houve nenhum problema. Podem gastar R$2.000.000.000,00. Não tem

problema. Aliás, essa obra vai na contramão de tudo, porque hoje o mundo inteiro,

todos os especialistas e os melhores arquitetos defendem a descentralização das

ações do poder público, para que esteja mais próximo ao povo. Por exemplo,

imaginem se o poder público estivesse mais próximo à cidade de Divinópolis; vejam a

quantidade de problemas que tem a cidade de Divinópolis. Imaginem se o poder

público estivesse mais próximo à população dessa cidade. Se fosse assim, poderia

atendê-la com maior velocidade e rapidez. Contudo, centralizam as ações em um

local só, dificultando o acesso das pessoas. O governo deveria descentralizar as

ações.

Querem um exemplo claro? Vou dar um exemplo claro: a carteira de motorista
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estava sendo confeccionada em todas as regiões do Estado e sendo rapidamente

entregue aos motoristas. Hoje uma pessoa demora a receber a sua carteira de

motorista; às vezes, ela até perde o emprego. A carteira vence, o cidadão recebe

multa e não consegue renová-la ou pegar a carteira nova. A confecção demora até

120 dias, até 2 meses, e a pessoa não consegue pegar a carteira. É isso o que o

governo quer: dificultar a vida do povo.

Por um lado, o governo é muito bom para taxar e cobrar imposto. Isso ocorre às mil

maravilhas. Não há nenhum problema. Se for para cobrar, para aumentar a conta de

luz, a conta de água e o IPVA, no nosso Estado, onde ele é um dos mais caros do

Brasil, não há nenhum problema. Aqui o ICMS do álcool é 25%. Em São Paulo, 12%,

em Goiás, 15%. Proprietários de veículos com mais de 10 anos, em Goiás, não

pagam IPVA. Aqui, além de se pagar um IPVA mais caro, também é necessário pagar

o licenciamento e todo o resto. Então, aqui há muito mais imposto, muito mais tributo

e muito mais tudo.

Contudo, na hora de atender o povo e valorizar os servidores, é o contrário. Então,

há uma grande contradição. Por um lado, o governo cobra muito imposto, taxas e

aumenta a arrecadação. Mas na hora de valorizar os servidores, não o faz. Se

comparados, os servidores de Minas são os que possuem os menores salários entre

todos os outros Estados do País. Em Minas Gerais, os policiais recebem mais que os

de outros Estados? Não. O policial militar, em Minas Gerais, recebe menos que o dos

outros Estados. O policial civil aqui recebe menos que o dos outros Estados. Os

Delegados recebem menos que os dos outros Estados. Os agentes penitenciários

recebem menos que os dos outros Estados. Os professores recebem menos que os

dos outros Estados. Os servidores da Fazenda recebem menos que os dos outros

Estados. Os servidores do Poder Judiciário têm um salário menor, se comparado com

os dos outros Estados melhores; recebem menos.

Então essa é a triste situação do serviço público no nosso Estado. É um grande

dilema: de um lado, o orçamento do governo salta de R$17.000.000.000,00 para mais

de R$40.000.000.000,00, aumentando praticamente mais de três vezes. E pergunto

aos servidores se o salário deles aumentou três vezes nesse período. Não houve

aumento real. Os servidores estão aqui dizendo que não houve nem um centavo de
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aumento; ao contrário, o que houve foi o que expus aqui sobre o Mister M, aquela

enganação, aquela engabelação: ele camuflou, inventou que estava aumentando de

um lado, mas, do outro, tirou com as duas mãos inventando as gratificações e os

abonos, prejudicando os servidores, que não querem muito não; querem apenas

dignidade e que a lei seja cumprida.

Está aqui a lei federal que diz respeito ao piso nacional do magistério público, a Lei

nº 11.738. Cumpram a lei em nosso Estado. O problema é este: o poder público, em

vez de dar exemplo, é o primeiro a descumprir a legislação. O povo é obrigado a

cumpri-la; se não pagar a conta de luz, eles a cortam; se a conta de água atrasar,

eles a cortam. Queriam até colocar os nomes dos consumidores inadimplentes no

SPC e no Serasa, mas conseguimos impedir isso. Não têm dó: se atrasar, cortam. Se

a pessoa atrasa pagamento do IPVA de seu carro, que aqui é mais caro, multam a

pessoa e apreendem o seu carro. Não têm dó. O Estado é duro. Entretanto, na hora

de reconhecer uma legislação, de cumprir a lei, infelizmente é o primeiro a descumpri-

la, a não dar exemplo. Essa é a contradição. O Deputado Sargento Rodrigues falou

sobre ser bom na parte. Quando é bom para essa parte, para eles, aí pode, mas,

quando é bom para o povo, para os que mais precisam, aí não pode. São essas as

injustiças que acontecem no nosso Estado.

É muito importante lembrarmos outra questão: o cumprimento das promessas de

campanha. Se prometeu, tem que cumprir. Minha mãe me ensinou assim: não é

preciso empenhar a palavra, mas, se o fizer, tem que cumpri-la. Vamos voltar ao

passado. Na sua campanha de 2006 para a reeleição, o Governador prometeu que os

servidores de Minas estariam entre aqueles que recebem uma das melhores

remunerações do País. Essa foi a promessa do governo. Não sou eu quem está

falando; essa não é a palavra do Deputado Weliton Prado; essa é a palavra do

Governador; foi ele quem prometeu e, se prometeu, tem que cumprir. Não precisava

prometer. Tinha que analisar o orçamento, fazer estudos para ver se havia condições

de cumprir isso. Não podemos prometer o que não temos condições de cumprir. Ele

prometeu isso para os servidores públicos, e não cumpriu. Prometeu aos policiais

militares, em 2006, que estariam entre os servidores com uma das melhores

remunerações do País. Essa foi a promessa do Governador para os servidores da
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segurança pública.

Estou ouvindo uma servidora falando que propaganda enganosa é crime. Isso é

verdade. Foi feita uma propaganda e uma promessa que não foi cumprida. Não

adianta ficar nervosinho e bravo aqui. Estão misturando as coisas, tentando camuflar.

Falam do governo federal, de outra coisa. Estamos aqui na Assembleia Legislativa.

Não sou eu quem está falando. Essas são palavras do próprio Governador. Não fui

eu que prometi. Não prometi, pois não teria condições de fazer isso. A caneta está

nas mãos dele; foi ele quem prometeu; foi ele quem garantiu. E, para cumprir a

promessa feita aos servidores da segurança pública, teria que aumentar o salário dos

policiais em 41%. Essa foi a emenda que apresentamos. Está aqui: a emenda para

que o Governador possa cumprir a sua palavra. Para o Governador cumprir a palavra

dada aos policiais, terá que aumentar em 41% o vencimento básico das graduações

da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, dos Agentes de Segurança Penitenciária,

dos Agentes de Segurança Socioeducativa do Poder Executivo, que precisam ser

valorizados, por se tratar de servidores que cumprem, sob risco de morte, seu serviço

de proteger a sociedade mineira. Apenas neste governo, mais de 100 policiais foram

mortos no trabalho protegendo a sociedade.

Então, em primeiro lugar, o governo não cumpre o que prometeu: um piso que não

seria inferior a R$2.500,00. E aqui estamos cobrando que o governo garanta esse

reajuste prometido. Não cumpre a criação do auxílio-periculosidade dos policiais

militares, dos policiais civis, dos agentes penitenciários, dos bombeiros. Sendo assim,

eu pergunto: se a profissão de policial militar, de policial civil, de agente penitenciário

e de bombeiro não for uma profissão de risco, existe alguma? Entra aí aquela máxima

que mencionei de que o Estado é muito bom para cobrar impostos. O Estado de

Minas Gerais é o Estado de maior carga tributária. Aqui o imposto é pesado, mas, na

hora de reconhecer os direitos, não reconhece. O auxílio-periculosidade está na

Constituição do Estado, é uma lei que deveria ser cumprida, mas infelizmente o

governo não a cumpre. E, quando fala em estabelecer o auxílio-periculosidade, fala

em conceder somente para quem está na ativa. É uma forma de criar penduricalhos,

como faz com os servidores da educação para congelar os salários de quem já se

aposentou, para que o servidor não leve isso para a carreira. Essa é a grande
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injustiça que prejudica os aposentados, os pensionistas e os inativos. Quem está na

reserva não deixa de ser policial. Não aceitamos isso de maneira nenhuma, porque

temos que valorizar aqueles que dedicaram anos da sua vida em defesa da nossa

sociedade. Temos que valorizar nossos aposentados, temos que valorizar os inativos,

temos que valorizar aqueles que sempre contribuíram para o desenvolvimento do

nosso Estado e do nosso país. Depois que a pessoa já contribuiu tanto para o nosso

país, não podemos, com desculpas pela palavra, dar um pé no traseiro desse

servidor. Não aceitamos essa injustiça cometida pelo governo do Estado. Por isso

somos contra esses penduricalhos e a favor de um aumento real do salário desses

servidores.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Weliton Prado, gostaria de

cumprimentá-lo mais uma vez; um Deputado atuante, que estuda toda a realidade de

Minas Gerais para fazer reivindicações justas. Queria, neste momento, reforçar e

frisar alguns pontos. Realmente, no Brasil, historicamente a educação nunca foi

valorizada. No pós-guerra, o Japão chegou a investir 50% do PIB em educação.

Vemos que isso no Brasil é um problema sério, por isso estamos só construindo

cadeias. A educação não é vista como investimento, mas como gasto. Agora, com o

governo federal atual, com o governo Lula, vemos sinais concretos de valorização,

sinais importantes, mas que ainda não são suficientes porque a educação foi

colocada em segundo plano durante centenas de anos. Temos as escolas técnicas,

as escolas federais, o ProUni, essa legislação que realmente garantiu o piso salarial

para os professores de ensino fundamental. Isso é importantíssimo, mas é o mínimo

que se pode fazer em educação. Queremos muito mais e não estamos conseguindo

nem esse piso que é uma questão exigida por lei. É uma ponderação de realidade

que não podemos perder de vista.

Investimento em educação é garantia de desenvolvimento sustentável, de

qualidade de vida, de combate às desigualdades. Belo Horizonte já foi vista, na

imprensa, como a cidade onde há maior desigualdade no mundo. A saída é a

educação. A Uemg aqui em Minas Gerais nunca existiu a não ser no papel. Esta

Casa já fez um amplo debate em defesa da Uemg. Em São Paulo existe investimento

mínimo, mas em Minas nem isso. Nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB, através do nosso
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Líder Padre João, vai apresentar algumas emendas, e eu quero frisar apenas uma

que diz respeito ao piso salarial mínimo pela legislação federal, que passou a ser de

R$1.312,85, a partir de 1º/1/2010.

Outro aspecto importantíssimo é que, no momento em que vivemos, não dá para os

governantes, seja municipal, seja estadual, seja nacional, tomarem uma decisão

unilateral de cima para baixo, sem ter uma comissão de negociação com as

categorias, com os sindicatos, que são extremamente importantes. É preciso ouvi-los.

Sou professora aposentada. Desde 2003, o nosso salário está achatado. Todos estão

indignados. O projeto é enviado a esta Casa em cima da hora, quando não há como

realizarmos debates e propor emendas. Se é o mínimo, temos que aprovar e

continuar a luta para garantir o que está na lei. O mínimo que pedimos é o

cumprimento da lei. Ressalto a importância de nos organizarmos. Não é uma questão

apenas dos Deputados de Oposição; esse deve ser um debate da Casa como um

todo, pois contra fatos não há argumentos. Que Deputado, ainda que seja do partido

do Governador, irá contra a aplicação do piso salarial, Deputado Adelmo? Não tem

jeito. Isso é o mínimo que se pode fazer. Realmente, temos que fazer tudo para

aprovar essas emendas. Estamos num ano eleitoral. Há prazo. O Governador

mandou o projeto no último momento, quando não há mais tempo para a realização

de audiências e discussão com a sociedade. Então, temos que garantir o mínimo que

foi colocado e continuar a luta, a mobilização, as audiências. Temos que avançar e

garantir o cumprimento da lei.

O nosso compromisso é que ações concretas sejam feitas. Esse deve ser o

compromisso desta Casa, de todas as Comissões, pois investir em educação é

garantir qualidade de vida, é reduzir gastos com segurança. Segurança é

investimento, porém há coisas que se tornam gastos. Se houver prevenção, não será

preciso aumentar o número de cadeias, não será preciso pagar um “per capita” para

detento de R$2.300,00 por mês. Na educação, o “per capita” é muito menor. Então,

vamos investir em educação e não ficar jogando os recursos públicos pelo ralo. As

cadeias são necessárias, mas devem ser modificadas. O preso deve ser

ressocializado, o que não acontece neste momento, por isso é gasto, e não

investimento. Publicamente, não posso deixar de reconhecer que houve avanços
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importantes na segurança pública em Minas, entretanto ainda estão muito aquém do

que o Estado exige.

Deixo a nossa posição de público, minha e do Bloco, pois os companheiros irão

falar. Nós, mulheres, somos a maioria na educação e temos que nos unir para mudar

essa realidade. Deixo de público essa posição e espero que os sindicatos e

profissionais, sobretudo das áreas de saúde e educação, sejam valorizados.

Precisamos ver de perto o que está acontecendo. A participação popular foi elogiada

hoje. Porém, onde está o tempo para essa participação popular? Estamos numa

situação delicada, pois temos que garantir o mínimo para, posteriormente, continuar o

trabalho de valorização do funcionário público, aliás, do gestor público, pois ele tem

que participar das decisões, e não apenas recebê-las de cima para baixo.

O Deputado Weliton Prado, em seu mandato, faz muito esse trabalho de

mobilização para que possamos avançar. Não há conquista de direitos de graça, de

cima para baixo. Não existe isso numa democracia. A sociedade organizada irá

garantir os seus direitos. É impossível não entender neste país a valorização da

educação. Não há outro caminho para vencer as desigualdades. Há avanços, mas as

desigualdades ainda são muito grandes. Não falo apenas de salário; é preciso

também oportunidade para formação, para os professores fazerem cursos de pós-

graduação, para investirem na própria formação com o apoio do poder público.

Obrigada.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço à nossa Deputada e professora, que

conhece bem a triste realidade da educação em nosso Estado. Como ela muito bem

disse, não há vitória sem luta, não há como. Com sinceridade, do jeito como a

situação da educação está, não vemos uma luz no fim do túnel. Digo isso com

respeito e sinceridade: a única saída é a radicalização total.

Tem de haver um convencimento dos professores junto aos pais e estudantes.

Temos de unir os pais. A sociedade tem de entrar nessa luta, pois, em nosso Estado,

já foi criada, historicamente, a ideia de que servidor público é marajá e de que ganha

bem. Os professores das séries iniciais recebem R$336,00, ou seja, menos de um

salário mínimo; recebem um salário de fome, que não lhes permite sobreviver e pagar

as contas de água e de luz. Esses servidores não conseguem sobreviver com esse
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salário. Mas a grande imprensa, de forma muito maldosa, ajudou a fomentar essa

falsa impressão na sociedade, ao longo dos anos, de que os servidores públicos

recebem muito bem. A sociedade foi colocada contra os servidores. Agora teremos

de fazer o caminho inverso: temos de convencer a sociedade e os pais dos

estudantes do contrário. Temos de realizar uma mobilização muito forte.

Desculpem-me, mas acredito que haverá alteração. Não adianta pensarmos que

uma andorinha sozinha aqui na Assembleia Legislativa fará verão e conseguirá

transformar essa realidade; não será o Deputado Weliton Prado nem o nosso Bloco

PT-PMDB-PcdoB, apesar de ajudarmos muito, que farão isso. Conseguimos muitas

alterações e conseguimos impedir que as perdas fossem maiores. Temos um

posicionamento firme em defesa dos servidores, mas acredito que a grande

transformação virá através da mobilização da categoria, com o apoio dos estudantes

e dos pais. Podem dizer que isso é impossível de acontecer, mas nada é impossível;

precisamos ter fé, acreditar e ir para cima. Essa é a única forma de conseguirmos

algo, pois, da maneira como está, os servidores do nosso Estado chegaram ao fundo

do poço. É injustiça que não acaba mais.

Vejam a situação do Ipsemg. É descontado dos servidores, todo mês, em seu

contracheque, o valor do Ipsemg, mas, quando precisam de acesso à saúde, não

conseguem. Se eles pagam, têm de ter esse direito, mas não conseguem fazer uma

cirurgia, marcar uma consulta e resolver o seu problema. E a situação no interior do

Estado é ainda pior, pois os médicos não são credenciados. Os servidores têm de

sair do interior do Estado e percorrer mais de 500km, como é o caso dos servidores

de Uberlândia, do Triângulo Mineiro e de outras regiões do Estado, que vêm a Belo

Horizonte. Quando chegam aqui, dão com a cara na porta e têm de voltar, pois não

conseguem ser atendidos, ficam sem dinheiro para condução e para pagar hotel ou

um lugar para ficar.

Essa é a triste situação dos servidores, que são explorados de todas as formas

possíveis. Não há para onde correr. A única maneira de se resolverem os problemas

da categoria, principalmente da educação, seria a radicalização total; não há outra

forma. É necessária a radicalização muito firme, com a conscientização dos pais, dos

estudantes e da sociedade. O que o governo quer é que ninguém mais vá para a
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escola, pois já sucateou totalmente o ensino médio em Minas Gerais. Acredito que o

governo não queira mais que os nossos estudantes vão para a escola. Ele quer que

todo mundo fique em casa ou vá para a rede particular. Esse é o sentimento do

Estado, pois isso não tem lógica. Quem prestará vestibular para ser professor, para

ser totalmente desvalorizado? Quem é professor tem uma missão e usa o coração

para ajudar o próximo a duras penas, sem condições materiais e de trabalho e com

um salário de fome. Isso é um abuso e um desrespeito. Tenho até vergonha de dizer

quanto recebe um professor no Estado. Tenho vergonha de dizer qual é o salário de

um professor em nosso Estado. Tenho vergonha de dizer que um professor das

séries iniciais recebe R$336,00.

A mobilização é fundamental. Tem de haver essa luta e essa persistência, com fé e

conscientização. São vários os problemas. O Deputado Adelmo Carneiro Leão cobra

investimentos na área da saúde há muitos anos, pois o governo não cumpre a

Emenda nº 29, que prevê a aplicação de um percentual na área da saúde. O

Deputado Padre João disse muito bem que este ano é eleitoral.

No jornal “O Tempo” do dia 1º de outubro do ano passado foi publicado: “Servidor

fica sem aumento”. Não havia previsão de aumento. Por que há agora? Porque os

servidores se mobilizaram e pressionaram e porque é ano eleitoral. O Deputado tem

razão.

O Deputado Carlin Moura falou muito bem sobre a situação dos penduricalhos,

dizendo que o servidor quer valorização; a Deputada Maria Tereza Lara falou sobre a

situação da Uemg. O governo prometeu que a Uemg seria descentralizada em todas

as regiões do Estado, com cursos superiores gratuitos para os estudantes, mas não

cumpriu a sua promessa nem cumpre o que manda a Constituição do Estado sobre

investimento na Uemg em pesquisa e extensão. Essa é a situação triste do nosso

Estado.

Concedo, com muito prazer, aparte a esse Deputado lutador, verdadeiro guerreiro.

Hoje é um dos Deputados que mais entende sobre tributação no nosso Estado.

Defende seus pontos de vista de forma muito firme e não tem medo. O Deputado

Antônio Júlio sobe na tribuna e desce o sarrafo, tem coragem de falar a verdade.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Agradeço ao Deputado Weliton Prado.
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Esse projeto tem me incomodado muito. Ontem ficamos das 2 horas da tarde até as

10 horas da noite fazendo várias discussões. Hoje ouvi um Deputado do PSDB dizer

que o governo é democrático, que o projeto está sendo discutido. Realmente está

sendo discutido: são 72 horas para aprovar um projeto que mexe com a vida de mais

de 400 mil pessoas. É mais ou menos o que acontece com as Diretoras de escola:

elas têm toda a democracia possível e autonomia, desde que cumpram as ordens da

Secretária; se não for assim, não podem fazer nada. Esse é o governo que implantou

uma ditadura em Minas Gerais. E isso acontece não só na imprensa, com a mordaça

e a censura que temos criticado quase que diariamente, mas também nas próprias

escolas.

O governo diz que está aumentando o piso das professoras para R$935,00, mas

não é verdade. O art. 3º desse projeto diz que é o piso remuneratório. Então,

nenhuma professora, pelo que entendemos, ganhará mais que R$935,00. Há casos

em que a professora terá o seu salário diminuído, e isso está errado. A VTI, com o

adicional de desempenho e outros, é uma forma de enganar as professoras e o

funcionalismo. Quando essas pessoas se aposentarem, não levarão as vantagens

alardeadas pelo governo. É a tal de VTI que questionamos ontem, Deputado Doutor

Viana, na Comissão de Constituição e Justiça, no início da tramitação desse projeto,

às 2h30min da tarde. Falei que várias categorias do funcionalismo público teriam

diminuição dos salários porque perderiam a VTI, que é a Vantagem Temporária

Individual. Vejam que loucura: cada funcionário tem uma vantagem individual. Como

é que o governo quer resolver o problema do salário dos professores? Não vai

resolver nunca, porque não quer resolvê-lo.

O artigo da lei que estava lá mostrava para uma parte da categoria que o aumento

de 10% teria que ser deduzido da VTI. Vejam que loucura. Quando discutíamos,

levantei essa questão. Aliás, percebemos que há sempre rebuliço quando levantamos

alguma coisa contra o governo, inclusive por parte de alguns funcionários da Casa,

que acham que isso é uma loucura. Mas mostrei os fatos e disse que não temos

muito a questionar, que não temos prazo para segurar esse projeto, porque darão

10% ou não darão nada - e queremos que sejam concedidos pelo menos os 10%.

Enquanto discutíamos isso, o Deputado João Leite, que presidia a reunião na tarde
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de ontem, leu uma mensagem do Governador, que resolvia o problema da VTI

enviando uma emenda às pressas.

Para o funcionalismo público, principalmente na área de educação, entendo, mas

posso estar errado, que não houve nenhuma vantagem; pelo contrário, haverá

desvantagem para certas categorias. Dizem que melhorou para o pessoal que

trabalha nas secretarias. Realmente melhorou, mas tinha que melhorar mesmo,

porque não é possível que uma pessoa que trabalha numa Secretaria ganhe menos

que um salário mínimo.

Quero dizer que a nossa batalha de ontem apenas mostrou ao governo que,

infelizmente, ficamos encurralados. V. Exa. escutou ontem o Deputado Domingos

Sávio, que chegou querendo julgar a Oposição do PT-PMDB-PCdoB, dizendo que

não queríamos aprovar o aumento. Pelo contrário, fomos o bloco que abriu caminho

para votar o projeto. Se não fosse para atender ao funcionalismo público, realmente

não se votaria nada nesta Casa, porque não queremos ter compromisso com o

governo nesse puxa-saquismo excessivo que aqui ocorre. Não precisamos disso;

temos responsabilidade com o nosso trabalhador. Estamos contrariados pela forma

como os projetos chegaram aqui, mas vamos votá-los e abrimos o caminho.

Anteontem ficamos aqui até mais tarde votando todos os vetos que sobrestavam a

pauta. O nosso Bloco é que está participando; é o nosso Bloco que está discutindo,

levantando questões, apresentando sugestões, mesmo que não sejam acatadas,

sabemos disso, mas estamos presentes. Aqui estamos para votar, mas deixamos

claro para o governo e para o funcionalismo público que não concordamos com o

projeto da forma como veio; ele necessita de avanços. Tenho cobrado a participação

do funcionalismo público nessa discussão, e parece que o governo amordaçou as

lideranças. Já havia uma convocação para o dia 8 de abril para uma reavaliação,

inclusive fazendo uma campanha, dizendo que é uma enganação esse projeto que

estamos votando aqui, hoje. Quem diz isso é o Sind-UTE. Não podemos continuar

levando de barriga a questão salarial, principalmente do pessoal da saúde e da

educação. Alguém deverá ter coragem para tomar uma decisão e definir o que é piso

salarial, e não piso remuneratório. No piso remuneratório, junta-se tudo isso que o

governo inventou: adicional de desempenho, adicional de produtividade, VTI, e se
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arruma um monte de siglas para poder enganar. Mas o piso mesmo continua, em

algumas categorias, abaixo do salário mínimo.

Deputado Weliton Prado, acho que a nossa luta, desta vez, foi apenas para marcar

a nossa posição, para mostrar ao funcionalismo público que estamos presentes -

aliás, apenas o nosso Bloco discutiu o projeto até às 10 horas da noite. Levantamos

várias questões, apresentamos emendas, sabíamos que algumas não poderiam ser

acatadas naquele momento, mas queríamos alertar o governo, mostrar ao

funcionalismo público que ele não está sozinho. Estamos aqui fazendo a nossa

defesa, mesmo que ela seja um pouco frágil, porque não podemos aumentar salário

de ninguém, não podemos legislar sobre matéria financeira, mas podemos discutir as

discrepâncias, e uma delas foi a que levantei na Comissão de Constituição e Justiça

e à que, ainda na tramitação do projeto, o governo apresentou uma emenda. O

governo tem uma dívida com o pessoal da segurança pública, principalmente com a

Polícia Civil, e enviou uma emenda concedendo adicional de 10% para as pessoas

que se encontram na área de segurança se aposentarem com 30 anos de serviço. Só

que nisso também há inconstitucionalidade.

Antes de tramitar, havia uma reação da própria polícia. Recebi a informação de que

o governo já retirou esse projeto. O projeto estava tramitando, chegou uma emenda

do governo e ele o retirou. Por quê? Porque não há planejamento. Esse planejamento

de que se fala, na verdade, é enganação. E sabem por que é enganação, Presidente

Doutor Viana? Porque quem faz esses planejamentos são consultorias de fora do

Estado de Minas Gerais, pagas a preço de ouro, que não conhecem a realidade

mineira. São as mesmas consultorias que tentaram levantar o número de funcionários

existentes na área da educação e, até hoje, não conseguiram fechar esses números.

Recebem e fazem o que estão fazendo com a categoria. Nunca vi tanta gente sofrida

nessa área da educação.

Ficamos indignados, nós que andamos muito, viajamos e vemos o que está

acontecendo. E, agora, o Deputado Weliton Prado falou - e alguém reclamou -, sobre

a questão do Ipsemg. Até nisso o governo sacrifica o funcionalismo público, que tem

de pagar plano de saúde porque não consegue atendimento pelo Ipsemg. O Ipsemg

está sendo sucateado para ser privatizado, o que era proposta do PSDB desde o
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início deste governo. O Ipsemg não foi privatizado porque ainda não o permitimos. O

governo quis, por decreto, acabar com a dívida do Ipsemg, mas é o Estado que deve

ao Ipsemg. O governo queria, por meio de um decreto, de uma autorização

legislativa, acabar com essa dívida. Nunca vi pagar dívida através de lei. E esse

projeto está aí, adormecido; qualquer hora vão levantá-lo.

O governo elaborou a Lei Complementar nº 100 para pegar uma certidão negativa

do INSS, sem dar garantia às pessoas que entraram nessa categoria. É um governo

que está aprontando um emaranhado de confusões. Tenho dito que o próximo

governo terá um passivo trabalhista terrível e terá de assumir o papel de resolver o

problema do funcionalismo público no início do governo, porque, caso contrário, não

conseguirá trabalhar. O funcionalismo público já deu demonstração daquilo que falei

quando idealizaram a Cidade Administrativa. Quando foi apresentada, aqui, a história

do centro administrativo, disse que seria muito bom para o funcionalismo público. Não

para aqueles que trabalharão lá, pois virou um sacrifício. Mas para aqueles que

querem reivindicar do governo, pois podem ir lá, fechar a Cidade Administrativa e o

Aeroporto de Confins. É isso que vai e deve acontecer. É a única forma de resolver a

questão remuneratória do funcionalismo público.

Por que o governo mandou esse projeto de qualquer forma? Será que ele

conseguiu elaborar um projeto desse tamanho em menos de 24 horas? Isso estava

pronto. O governo enviou o projeto para esta Casa porque houve manifestação na

Cidade Administrativa. Cansei de cantar aqui, antes do início da construção, quando

ela foi idealizada. Aquilo é um sonho de consumo do Prof. Anastasia, o Vice-

Governador. Ele tinha vontade, desde a época em que foi Secretário do Hélio Garcia,

de centralizar todos os órgãos do governo, construir essa cidade, e construiu. Para

construir a Cidade Administrativa, há dinheiro; para melhorar o salário do

funcionalismo, não há. Há dinheiro, porque têm vontade política. Por que não têm a

mesma vontade de resolver o problema do funcionalismo? Sei que não é fácil, mas

falta vontade política. Por isso, estamos indignados. Não ficamos satisfeitos com a

forma como a votação está sendo conduzida. Fomos induzidos a aprovar dessa

forma porque não há outro jeito; ou vota-se assim, ou o funcionalismo público sofre

mais prejuízo ainda. Acredito que a ideia do governo era de que nós, do Bloco PT-
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PMDB-PCdoB, fôssemos obstruir, mas fizemos justamente o contrário. A pauta está

aberta. Os Deputados dos nossos Partidos estão presentes na negociação. Podem

ver que, de seis Deputados em Plenário, cinco são de Oposição ao Governo.

Estamos aqui para mostrar ao governo que temos responsabilidade com o

funcionalismo público. Mas não concordamos com a forma como a votação está

sendo conduzida. Fomos induzidos a aprovar dessa forma. Ou aprova-se desse jeito,

ou não se aprova nada, até pelo tempo. Mas não concordamos com isso, e vamos

continuar debatendo e defendendo o funcionalismo público, como V. Exa. tem feito

com muita clareza e com muita coragem. Outras categorias tiveram aumento, como o

Tribunal de Contas, que não foi de 10%. Fizeram uma jogada na carreira, receberam

os 10% e o avanço na carreira. Quando querem, resolvem, mesmo que seja de uma

forma camuflada.

Levantei essas questões ontem, porque defendo uma remuneração digna para todo

trabalhador. Quando se fala em aumentar salário, fico satisfeito. O que não pode é

acharem que nos enganam. Não podemos aceitar isso. Desses projetos que estamos

votando, o mais prejudicial é o do pessoal do Executivo, que terá menos aumento, e

algumas categorias sofrerão até diminuição de salário. Há categorias que não terão

nem um mil réis de aumento. É isso que nos causa indignação.

Obrigado, demorei um pouco, mas a oportunidade de podermos discutir e mostrar

ao governo que estamos atentos é essa. Não concordamos com a forma como ele

conduziu essa questão do aumento de 10% para os servidores do Estado, que é uma

enganação. Mais uma vez, o governo está enganando, principalmente, os servidores

da educação.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço o aparte. É verdade o que nos trouxe o

Deputado Antônio Júlio. Invoco aqui o princípio constitucional da isonomia. É justo

que categorias do Ministério Público e do Tribunal recebam o aumento retroativo a

janeiro, mas quero saber por que os servidores da educação não receberão

retroativamente a janeiro. Gostaria de saber por que policiais civis e militares,

bombeiros, Diretores e outras categorias dos servidores não receberão o aumento

retroativo a janeiro. Está havendo uma diferenciação entre categorias. Os servidores

que recebem mais têm aumento maior. É como disse o Deputado Antônio Júlio: o
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servidor que recebe mais tem reajuste de 30%, 20% e de 15%. Quem recebe menos

tem reajuste praticamente insignificante. Muitas categorias até sofrerão redução de

salário.

Recebi uma correspondência do Sr. Jair Xavier de Souza, Rua Simião Peres, em

Muriaé. Ele me mandou seus contracheques. Farei a leitura de sua carta: “Deputado

Weliton Prado, olhe bem os comprovantes, analise e veja a situação. Queria que

lesse essa carta em Plenário”. Sr. Jair, estou fazendo a leitura de sua carta em

Plenário. (- Lê:) “O salário mínimo vai para mais de R$500,00, e o nosso poder de

compra e de pagar as contas essenciais fica mais baixo. Acho que teremos de ficar

sem água, sem luz, e comer menos. O pãozinho da manhã já não podemos ter.

Precisamos de uma audiência pública. Jair Xavier de Souza”. Esse servidor já

trabalha há muitos anos no Estado. Vou ler o contracheque de 2000 do Sr. Jair:

“Vencimento básico: R$151,00. Total de vantagens: R$400,00. Líquido a receber:

R$345,00”. Então os Deputados da base dizem: “Depois que o Governador Aécio

Neves entrou, mudou tudo, transformou tudo, a situação melhorou demais”. Então,

vamos lá. Li o contracheque de 2000. Agora, vou ler o contracheque de março de

2008 do Sr. Jair Xavier de Souza: “Vencimento básico: R$330,75. Líquido a receber:

R$411,99”. Esse é o salário-base do Sr. Jair, e o líquido a receber é menos que um

salário mínimo. Aí, os Deputados pedem que provemos que os servidores em Minas

Gerais ganham menos que um salário mínimo. Está aqui a carta do Sr. Jair Xavier de

Souza, que mora na Rua Simião Peres, 140, Muriaé, e estou com a prova: o seu

contracheque. Está aqui o endereço, o CPF e o contracheque, que prova o salário de

fome, a miséria que os servidores públicos ganham em Minas Gerais. Servidores que

já trabalham há mais de 15, 20 anos no Estado recebem menos de um salário

mínimo. Como bem disse o Sr. Jair, ele não tem condições de pagar as contas de

água e luz, e ainda precisa deixar de comer o pão pela manhã. Essa é a calamidade

e a triste situação por que passam os servidores públicos do nosso Estado. Essa é a

realidade que, infelizmente, muitos tentam camuflar ao dizer que este é um dos

Estados que tem a melhor educação do País. Não vivo nesse Estado e quero saber

onde ele fica. Às vezes, utilizam-se do rótulo dos programas do governo federal para

dizer que é do governo do Estado, que aqui não há nenhum problema, que os
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servidores são bem-remunerados. Está aqui a remuneração. Falo, provo e mostro os

contracheques. O que não faltam são “e-mails” da população, que está indignada.

Todos os dias chegam ao nosso gabinete inúmeros “e-mails”. A população está

revoltadíssima. Podem dizer que somente o Sr. Jair se encontra nesta situação, que é

um caso isolado. Entretanto, posso provar que não é bem assim, já que tenho aqui

vários contracheques, inclusive deste ano, como o do Sr. Valdelino Honório de

Santana, auxiliar de apoio de gestão e atenção, cujo salário-base é R$384,00. O que

não falta é contracheque. Temos também o contracheque de um Oficial de Serviços

Operacionais cujo salário-base é R$415,00. Se os Deputados da base do governo

quiserem comprovar o que estamos dizendo, estão aqui os contracheques, as provas,

os documentos. Podem pegar e levá-los, e parem de fazer propaganda enganosa.

Como disse a professora que está na galeria, isso é propaganda enganosa, e

propaganda enganosa é crime. Essa é a realidade. Na televisão, são divulgadas

propagandas maravilhosas e imagens bonitas. Quero saber onde fica esse Estado

porque, infelizmente, os servidores de Minas Gerais recebem uma das menores

remunerações de todos os Estados da Federação. É muita injustiça para com eles,

que já ajudaram tanto no desenvolvimento do nosso Estado. Alegam que apenas os

professores das séries iniciais recebem um salário desses. Mas o salário-base dos

professores das primeiras séries é de R$336,00.

Está aqui: salário-base dos professores da série inicial, R$336,00; professores do

ensino fundamental e médio, R$508,00; auxiliares de serviços, que atendem bem aos

estudantes, R$320,00, menos que um salário mínimo; auxiliares técnicos de

educação básica - podemos pensar que servidores que exercem esse cargo com

nome difícil ganham bem -, R$334,06. Isso é uma vergonha, um desrespeito, uma

desmoralização para o Estado, que tem a 3ª melhor economia do País; é uma

desmoralização para o Estado, que saiu de um orçamento de 17 bilhões para um

orçamento superior a 41 bilhões; é um desrespeito para com o ser humano. Isso

mostra que a prioridade deste Estado é investir em concreto, em aço, e não no ser

humano. O Estado não se preocupa com o ser humano, com gente, mas tem

preocupação com concreto, com aço. Construiu a Cidade Administrativa, obra

faraônica, que ficou em mais de R$2.000.000.000,00. Não há necessidade disso
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neste momento. Por que o governo não utilizou esses recursos ajudando prefeituras e

atendendo à população em suas bases? Não. Quis deixar sua marca, construiu uma

obra faraônica. Poderia utilizar esses recursos para fazer justiça social.

A situação dos servidores da segurança pública é a mesma. Como disse, o

Governador não cumpriu o que prometeu, ou seja, que os servidores de Minas seriam

os mais bem remunerados de todo o País. Essa promessa não foi cumprida, não saiu

do papel. Prometeu, em 2007, que iria garantir, até o final de seu governo, melhores

salários para os servidores da educação e da segurança pública, enfim, para os

servidores do Estado. Na próxima semana, o Governador Aécio Neves deixará o

governo. O final do governo dele não é agora? A promessa não foi cumprida. Aí

apresentei essa emenda para conceder reajuste de 41%. Estou apresentando a

emenda, a fim de cumprir a promessa do Governador. Vamos debater, discutir, fazer

o possível, mas, infelizmente, a emenda não será aprovada. Essa emenda daria

dignidade aos servidores, porque iria garantir o reajuste de 41%. Apresentamos a

emenda, cobramos auxílio-periculosidade, que também prometeu. Na mobilização de

2007, o governo prometeu que iria conceder 25% de auxílio-periculosidade para os

servidores da segurança pública, mas, até hoje, isso não saiu do papel. Se prometeu,

tem de cumprir, tem de honrar o que fala. Infelizmente, o governo não tem essa

sensibilidade.

O companheiro da galeria, professor do Estado, está mostrando seu contracheque:

recebe um salário de R$500,00. Um professor da rede municipal - o contracheque

está sendo mostrado - recebe mais de R$1.000,00, ou seja, mais que o dobro do que

recebe um professor da rede estadual. Essas são as injustiças cometidas em nosso

Estado. Estou com um contracheque de um servidor. Muitos alegam que isso

acontece porque o servidor não tem formação. O servidor se preparou, se qualificou

para receber um salário de fome como esse? Está aqui o contracheque. Os

servidores estão enviando seus contracheques para o nosso gabinete. Está aqui a

prova. Para quem desejar comprovar o que estou dizendo, a prova está aqui. Não

sou eu que estou dizendo; está aqui o contracheque que o próprio governo emite e o

salário que deposita na conta dos servidores.

Não venham dizer que isso é mentira, porque é isso que gostam de dizer. Dizem
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que os Deputados falam mentiras, que não estamos dizendo a verdade, porque os

servidores ganham tanto. Está aqui a prova, o contracheque. Parem de enganar o

povo. Curso superior, 42 anos de serviço: vencimento básico de R$489,84. Está aqui

o contracheque. Vejam a miséria que esse servidor ganha, apesar de tantos anos de

serviços prestados ao Estado. Está aqui essa injustiça. Quem quiser poderá

comprová-la. Falo, mostro e provo. Está aqui a miséria que ganha esse servidor.

Parem de enganar o povo, parem de colocar propaganda enganosa na televisão.

Vários materiais que nos chegam falam da propaganda enganosa. Vou ler um

pequeno trecho sobre isso: “na cidade, as coisas não estão iguais à propaganda”. Há

uma cartilha do Sindi-UTE mostrando isso, falando de uma conversa na porta da

escola. Ela mostra a história e diz que as coisas na cidade não são iguais à

propaganda. As salas de aula estão superlotadas. Ela diz que não se lembra mais de

quando votou para escolha de Diretoras de escola. Parece que o governo acabou

com essa eleição, que era uma boa iniciativa. Em algumas cidades, isso acabou,

como em Uberlândia. E aquela história de menino de 6 anos na escola também não é

verdade. O governo está fechando as escolas do ensino fundamental e passando

tudo para o Município. Olhem o que aconteceu na escola nesse artigo: “a professora

do meu menino diz que, há três meses, está tentando marcar um exame no Ipsemg e

não consegue”. Ela paga ao Ipsemg, mas não consegue atendimento. Vou ler um

trecho de outro artigo: “nossa, é muito problema, então, não entendo a propaganda,

onde tudo parece tão bom”. Na propaganda, tudo é lindo, maravilhoso, não há

problemas, aqui é Miami, o Centro Administrativo é a Neverland, tudo está certo. E o

artigo continua: “participei de uma reunião na escola sobre as reivindicações dos

profissionais e vi o contracheque da professora do meu menino. O piso salarial é de

assustar: R$336,00. Quem tem faculdade, quem estudou muito para ser professor, o

piso salarial é de apenas R$504,00, sem contar o dos funcionários da escola, que são

responsáveis pela limpeza, merenda. Os que nos atendem na secretaria também têm

salário menor do que o salário mínimo”. Esse é o salário dos servidores que

trabalham na limpeza, que preparam a merenda e atendem os estudantes. Todos

eles recebem menos que um salário mínimo. O artigo continua: “que situação

horrível. Acho que temos de perguntar ao pessoal da escola o que poderemos fazer



____________________________________________________________________________
1349

para mudar essa realidade da educação em Minas Gerais”. Essa é a triste situação

da educação em nosso Estado. Realmente, ficamos muito chateados, ao vir nesta

tribuna para mostrar essa deplorável situação em que se encontram essas categorias

em nosso Estado. Acho que a situação mais difícil é a situação dos servidores da

educação. Não há como aceitar essa situação e conviver com essa realidade.

Pedimos que haja uma conscientização por parte dos estudantes, dos pais dos

estudantes, da sociedade organizada, para que coloquem o dedo na ferida e mudem

essa triste realidade. Se não houver união, não haverá Situação nem Oposição.

Temos de nos unir para mudar essa triste situação em que se encontra a educação,

os servidores do nosso Estado. Para melhorar a educação, temos de valorizar nossos

servidores e dar dignidade a eles, que não conseguem sequer pagar as contas.

Ficamos muito chateados. Muitas pessoas acreditam no que veem na televisão,

naquela propaganda bonita. E, se as pessoas acreditam, nós passamos por

mentirosos. Depois, vem outro Deputado aqui e diz que isso tudo é mentira, que tudo

é culpa do Lula. Ele fala grosso e muitos acreditam. Está aqui a prova. Olhem o

contracheque do servidor, olhem o contracheque do Sr. Jair, que tem nome, CPF,

sobrenome e endereço. Quem quiser conferir que o faça. Estou passando ao governo

esse contracheque. Falo e provo. Está aqui a prova da triste situação dos servidores

da educação.

Quanto aos servidores da segurança pública, apresentamos as emendas, com

reajuste de 41%. Estamos cobrando o auxílio-periculosidade para seus profissionais,

estamos apresentando emendas para os outros servidores das diversas categorias

do Estado. Estamos cobrando a retroatividade. Por que outras categorias podem tê-la

e os demais profissionais não podem? Isso é injustiça e fere o princípio da isonomia.

Isso é uma injustiça, fere o princípio da isonomia, e estamos apresentando emenda

para corrigir isso. Eu não poderia deixar de dizer que, da mesma maneira como

realizamos movimentos vitoriosos - em 2008 conseguimos a redução de 17% na

conta de luz; no ano passado impedimos o aumento do valor da conta de água da

Copasa; acabamos com a taxa de incêndio; impedimos a cobrança da taxa para

chamar a polícia e fazer o Boletim de Ocorrência -, estamos com a campanha contra

os valores absurdos cobrados pelas empresas de telefonia e de celular. A tarifa de
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assinatura básica cobrada do consumidor todo mês é completamente inconstitucional,

e temos projeto acerca da matéria tramitando na Casa. O movimento vai ganhar força

em todas as Minas Gerais. Contamos com o apoio dos servidores públicos, para que

participem da campanha contra os valores abusivos cobrados pelas empresas de

telefonia e de internet. Só para citar um exemplo, na Índia, o minuto do celular custa

R$0,02. No Brasil custa quase R$0,50, mais de 2.000% a mais. A internet a 1MB no

Brasil chega a R$109,00; no Japão custa R$0,50, com 61MB. A campanha vai ganhar

muita força, então.

Quero agradecer a todos parabenizando os servidores. A luta tem de continuar com

muito afinco. Podem ter certeza de que estamos do lado de vocês e de que vamos

trabalhar por esse convencimento. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, nossos visitantes das

galerias, o nosso cumprimento. Deixamos para discutir a matéria neste momento,

porque o nosso entendimento é que o Projeto nº 4.387, que trata do reajuste das

carreiras do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, contemplou parcialmente

algumas categorias. Especialmente em relação à categoria que acompanhamos

constantemente, os servidores da área de segurança pública, os policiais militares, os

bombeiros, os policiais civis e Agentes Penitenciários, o reajuste concedido pelo

governo não atendeu às expectativas.

Atuamos em várias mobilizações dos servidores da área. Participamos ativamente

das reuniões de planejamento das assembleias e movimentos. Foram três

mobilizações: uma na porta da Assembleia e duas na Praça da Liberdade. Participei

ativamente de todas elas, e não só do processo de elaboração e das mobilizações

efetivas que a categoria realizou no período. A classe ainda está, como chamamos,

em estado de alerta, ou seja, preparada para uma possível mobilização para fazer

uma cobrança maior do Poder Executivo.

Tivemos o entendimento de que o governo, ao conceder os 15% de reajuste para

as carreiras da defesa social, ficou muito aquém daquilo que todos aguardávamos.

Durante a nossa reunião com o Comando da Polícia Militar e dos bombeiros militares,



____________________________________________________________________________
1351

em 2 de março, o próprio Secretário Danilo de Castro disse: “É vontade do

Governador deixar as forças de segurança pública entre as mais bem pagas do País”.

Ao anunciar os 15% de reajuste, o governo frustrou a categoria. É óbvio que

sabemos que houve três parcelas de reajuste em 2007, 2008 e 2009, mas o que os

policiais, os bombeiros, os Agentes Penitenciários esperavam do governo é que ele

tivesse concedido um reajuste maior. As palavras do Secretário foram de que era

desejo do governo melhorar o reajuste. E esse é o momento de o Governador falar do

seu desejo, da sua vontade para com esses servidores públicos, porque foi esse o

compromisso do Secretário.

Sr. Presidente, quero deixar bem claro que há ainda mecanismos para isso. O

projeto ainda não foi aprovado nem mesmo em primeiro turno. Então, entendo que

ainda há tempo hábil para que o Governador envie a esta Casa uma emenda ao

projeto para ser apreciada em Plenário e essas tabelas possam ser revistas. O

policial civil, o policial militar, o bombeiro, o Agente Penitenciário tinham expectativa

de receber a tão sonhada gratificação pela atividade de risco. Esse tipo de

gratificação é esperado há oito anos. Estou falando para que todos os policiais

militares, os policiais civis, os bombeiros militares e os Agentes Penitenciários saibam

que estamos lutando por isso há anos. Pasmem aqueles que nos estão assistindo

nesse momento: até mesmo os carteiros já recebem gratificação por atividade de

risco. Este é o momento de o Governador enviar a esta Casa uma emenda ou

permitir que a emenda que este Deputado apresentou possa ter o seu curso e que a

base de governo a aprove.

Sr. Presidente, a emenda que apresentamos tem o seguinte teor: “Emenda ao

Projeto de Lei nº 4.387, de 2010. Acrescente-se ao art. 2º e ao artigo que trata das

carreiras da defesa social o seguinte parágrafo único: Art. 2º, parágrafo único: Fica o

Poder Executivo autorizado a conceder a gratificação por atividade de risco aos

servidores de que trata este artigo.” Portanto, uma emenda muito simples, curta e

objetiva. Fazemos a leitura do art. 2º do Projeto de Lei nº 4.387, que trata exatamente

das carreiras da defesa social: “Art. 2º - Ficam reajustados em 15%, a partir do dia

1º/5/2010: I - a remuneração básica dos postos de graduações da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar; II - o vencimento básico dos cargos integrantes do
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quadro específico de provimento efetivo da Polícia Civil; III - o vencimento básico da

carreira de Agente de Segurança Penitenciário, criada pela Lei nº 14.695, de 2003; V

- o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, instituída

pela Lei nº 15.302”. Ou seja, esse art. 2º compõe as carreiras da defesa social.

Portanto, a nossa emenda é simples. Se algum Deputado desta Casa, por orientação

do governo, disser que ela esbarra no vício de iniciativa prevista nas Constituições

Federal e Estadual, isso é falácia. É bom que todos os policiais de Minas Gerais que

acompanham o nosso pronunciamento comecem a enviar “e-mails” exatamente para

os Líderes de Bancada desta Casa a fim de cobrarem a aprovação dessa emenda.

Ela simplesmente autoriza, não fala em percentual. Se isso não ocorre, ela não tem

nenhum problema sob o aspecto formal e da legalidade, juridicidade e

constitucionalidade.

Sr. Presidente, fazemos um apelo ao Governador Aécio Neves: Sr. Governador,

ainda dá tempo de o senhor corrigir a própria fala, se é vontade sua, se é o seu

desejo, como disse o Secretário Danilo de Casto na reunião realizada no dia 2 de

março, na Secretaria de Governo, quando estavam presentes este Deputado; o Cel.

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar; o Cel. Gilvan Almeida

de Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros; o Presidente da Associação dos

Praças; o Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados; o Presidente da

Associação dos Oficiais; o Presidente do Clube dos Oficiais e o Presidente da União

dos Militares de Minas Gerais. Essas, então, foram as palavras do Secretário. É isso,

Sr. Governador, que estamos pedindo, ou seja, que o senhor tenha sensibilidade. Se

o policial, se a defesa social não merece ganhar a gratificação por atividade de risco,

que outra profissão no mundo deverá receber tal gratificação? Fazemos esse apelo

ao governo.

Deve-se conceder aumento nem que seja em um prazo mais alongado, Deputado

Doutor Viana, Presidente da reunião neste momento. Vimos aqui o projeto da

Defensoria Pública, que foi aprovado por esta Casa em 1º turno e prevê o

parcelamento do aumento até 2012, elevando-se os subsídios do Defensor Público.

Da mesma forma, Sr. Governador, V. Exa. pode enviar a esta Casa uma emenda ou

permitir a aprovação dessa pela base de governo. Essa não é uma emenda
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demagógica, mas possível de ser aprovada. Obviamente o que V. Exa. precisa é de

autorização legislativa para poder conceder esse reajuste. Então, podemos aprová-la,

e o Governador pode determinar que isso ocorrerá de forma parcelada. Se o governo

autorizar, neste momento, o parcelamento e conceder 20% de auxílio-periculosidade,

com certeza atingiremos níveis salariais desejados por todos nós no Estado de Minas

Gerais. Faço esse apelo ao Governador, porque o projeto ainda está tramitando.

Apresentei essa emenda nas Comissões de Constituição e Justiça, Administração

Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas não tivemos a aprovação.

Sr. Presidente, quero deixar claro para os nossos companheiros policiais militares,

civis, bombeiros e Agentes Penitenciários que, para o governo ter a compreensão

dessa questão ou tornar-se mais sensível a ela, é necessário haver uma grande

mobilização da classe. Não é possível pressionar o governo ou sensibilizá-lo sem

haver uma grande mobilização. Entretanto, adianto para os companheiros que nos

acompanham neste momento que não basta mobilizar apenas o pessoal reformado,

da reserva e os pensionistas. Precisamos mobilizar, principalmente, os companheiros

da ativa. Temos ainda tempo hábil para fazer uma grande mobilização democrática,

pacífica, ordeira e, acima de tudo, legítima. A Constituição permite a todos reunirem-

se em praça pública pacificamente para exercitar a cidadania, desde que se avise à

autoridade com antecedência. A liberdade de expressão está prevista na Constituição

da República, e não existe outro mecanismo para pressionar o governo que não uma

forte mobilização de qualquer servidor público. Entretanto, repito para os que estão

nos acompanhando em casa que não basta fazer essa mobilização apenas com os

inativos, pensionistas, reformados, da reserva e aposentados da Polícia Civil e de

outros órgãos da segurança pública. É necessário que os companheiros da ativa

abracem a causa.

Estamos aqui fazendo nosso papel, fazendo nossa intervenção e dizendo que essa

emenda está apresentada. O governo tem motivos de sobra para aprová-la. Esse é o

desejo do Governador: deixar as forças de segurança pública entre as mais bem

pagas do País. Essas foram as palavras do Secretário Danilo de Castro. Não são

minhas nem das entidades de classe, mas do próprio Secretário de governo. Quero

deixar claro que não estamos aqui sendo desleais com ninguém, mas apenas
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retratando o que ouvimos na reunião da qual participamos. Este é o momento, e faço

um apelo ao Governador Aécio Neves a fim de que não termine este governo, o ciclo

de dois mandatos, sem resolver a questão da periculosidade.

Informo ao telespectador que, no Estado de Minas Gerais, tenho acompanhado,

sistemática e milimetricamente, todos os fatos que ocorrem com os servidores da

área de segurança pública. A partir de 2003 até a presente data, 137 servidores

morreram em serviço ou em razão de sua atividade. No nosso último pronunciamento

desta tribuna, fizemos o detalhamento de quantos policiais militares e civis,

bombeiros e Agentes Penitenciários morreram no exercício de sua atividade.

Esclareço ao nosso telespectador que não existe atividade nenhuma no mundo em

que o profissional pague tanto com o sacrifício de sua própria vida. Os números

mostram por si só. Não existe outra categoria de servidor que, durante esses últimos

sete anos e três meses, tinha tido uma baixa de 137. A média por ano é de quase 20

servidores que morreram em serviço ou em razão de sua atividade.

Então, pergunto: por que o Governador não teve a boa vontade de enviar?

Governador, o aumento pode ser parcelado: 10% mais para o final do ano e mais

10% já no início do ano que vem. Se foi possível para a Defensoria Pública, também

será possível para o servidor da segurança pública. Se V. Exa. encaminhar a esta

Casa uma emenda ou permitir a aprovação da emenda deste Deputado tratando da

periculosidade - ou da gratificação por atividade de risco, que é o nome técnico -, se

V. Exa. enviar a esta Casa uma emenda permitindo que o aumento seja dado

parceladamente até o final de seu governo, aí sim, poderemos falar, pois, com mais

20% de periculosidade, atingiremos o patamar almejado por toda a classe de

servidores da segurança pública em Minas Gerais.

Gostaria que os ilustres Deputados que me solicitam aparte compreendessem. Nem

aparteei o ilustre Deputado Weliton Prado, acompanhei aqui sistematicamente porque

tenho uma linha de raciocínio e precisaria de um tempo mais alongado. Peço, por

gentileza, ao Deputado Vanderlei Miranda alguns minutos para lhe conceder um

aparte.

Portanto, tivemos, nesse período, 137 servidores da área de segurança pública.

Não é possível. Durante essas discussões salariais, Deputado Vanderlei Miranda,
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temos acompanhado o empenho das entidades de classe. Tem gente que está do

lado de fora, que não acompanha o processo, que está em casa sentado assistindo

de longe e que não vem para a luta, que acha que é fácil. Mandam “e-mails”, criticam,

postam mensagens em “blogs” dizendo que as entidades de classe não foram

competentes para arrancar o reajuste salarial, que o Deputado não conseguiu

pressionar o governo suficientemente. Mas falam isso porque não participam

efetivamente. V. Exa., eu e outros Deputados estamos aqui, há meses, tentando

solucionar o problema grave da demissão, feita de forma covarde e ilegal, dos

Agentes Penitenciários. E algumas pessoas estão vendo isso. Para os que não veem,

quero deixar aqui um recado. Por isso disse a V. Exas. que precisava de um tempo

maior porque queria responder a essas pessoas que muitas vezes não compreendem

a pressão e a dificuldade que temos para conquistar um reajuste salarial. Na verdade,

tenho aqui uma satisfação enorme em mencionar nossas conquistas.

Reconheço porque não sou leviano e hipócrita para dizer que não tivemos

conquistas neste governo. Em 2003 aprovamos, nesta Casa, com a ajuda de vários

companheiros, a Emenda Constituicional nº 59, de minha autoria, que devolveu o

adicional trintenário aos militares, que havia sido retirado no governo Itamar Franco.

O Governador Itamar Franco concedeu 62% de reajuste em três parcelas, mas retirou

o adicional trintenário dos militares. Em 2004 aprovamos, negociando com este

governo, a Lei Complementar nº 74, que instituiu as promoções por tempo de serviço

e, mais adiante, aprovamos a Lei Complementar nº 95, com a participação das

entidades e deste Deputado. Negociamos e conseguimos a promoção de 18 mil

praças, de 2004 até hoje. Em 2005, aprovamos a Lei Complementar nº 84, que tratou

das carreiras dos policiais civis. Houve a promoção de 793 Carcereiros à classe de

Agente de Polícia, o fim do quadro suplementar, e a promoção por tempo de serviço

foi inserida nas carreiras de base da Polícia Civil. Em 2006, aprovamos o abono

fardamento. Em 2007, aprovamos a redução do tempo de aposentadoria dos policiais

civis, aqui em Minas Gerais, de 35 para 30 anos, mediante emenda de minha autoria

apoiada pelos Deputados desta Casa e, obviamente, com orientação do governo para

que a base também pudesse votar favoravelmente a ela. Em 2008, aprovamos a Lei

nº 17.949, que trata do ProMorar, fundo habitacional dos militares que já atendeu
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cerca de 3 mil pessoas, fruto de muito empenho deste Deputado, das entidades de

classe, do Comando dos bombeiros.

Em 2009, aprovamos a Lei Complementar nº 109, que foi o maior pacote de

benefícios que toda a classe de policiais e bombeiros militares recebeu. Isso inclui a

aposentadoria das policiais e bombeiras militares aos 25 anos, a licença-maternidade

de seis meses, os 25 dias úteis de férias, o auxílio-invalidez e outros benefícios. O

governo firmou o compromisso de deixar as forças de segurança pública numa

situação melhor; logo, a cobrança que os policiais fazem nesse momento é justa. Não

tenho o menor problema em receber “e-mails” me cobrando. O que não aprovamos, o

que repudiamos é a forma muitas vezes anônima, apócrifa e agressiva com que isso

é feito. Deputado Vanderlei Miranda, somente nós, que estamos no exercício do

mandato, sabemos da dificuldade de aprovar uma lei, principalmente se ela trouxer

benefícios diretos para o servidor, pois irá impactar nas finanças. Essas duas Leis

Complementares, a nº 74/2004 e a nº 95/2007, permitiram uma promoção de 18 mil

praças na PM e no Corpo de Bombeiros. Isso representa uma diferença de 15,7 no

vencimento básico da categoria. Pergunto: é fácil aprovar isso? Não. Somente nós,

que estamos aqui, sabemos das dificuldades de arrancar do governo um benefício

como a promoção, que representará ganhos. É como tirar leite de pedra. Já houve

momentos em que divergi do Ten.-Cel. Mendonça. Ele foi Presidente da Associação

dos Oficiais. Nesse momento, ele disse a mim e ao Subten. Gonzaga, Presidente da

Associação dos Praças, que conseguir 15% lineares para as classes ativa, inativa e

pensionista foi um milagre, pois a luta é sempre muito desigual. V. Exa. sabe que

nossa plataforma é quase 24 horas por dia dedicada à área de segurança pública.

Alerto, especialmente, os companheiros que confiam neste Deputado e que

representamos com tanta bravura, quanto ao fato de que não é fácil arrancar um

benefício do governo, não é fácil. Ainda temos tempo, pois o projeto ainda não foi

aprovado. Podemos, inclusive, conseguir a concessão do auxílio-periculosidade pelo

governo. Entretanto, para isso não basta ficar em casa mandando “e-mail” ou

postando matéria em “blog”. O “blog” e os “sites” são ferramentas importantíssimas

para a comunicação; entretanto, não vêm até aqui negociar com o governo ou com o

Líder de governo; não apresentam projetos nem vão à luta. Não adianta querer fazer



____________________________________________________________________________
1357

mobilização no mundo virtual. Falo isso especialmente em relação aos companheiros

da ativa, que não tiveram participação expressiva na mobilização. Ontem, falamos

isso para cerca de quase 300 policiais dentro do auditório do Clube dos Oficiais, ou

seja, é preciso que os companheiros da ativa participem das mobilizações. Caso

contrário, o próprio governo entenderá que a categoria tem uma satisfação mínima.

Nossa vontade é que se faça um grande mobilização, que os nossos companheiros

participem, que ela aconteça de forma democrática, ordeira e pacífica, mas que a

pressão seja exercida de forma legítima. Ao companheiro que nos acompanha pela

TV Assembleia, lembro que participei de todas as mobilizações, de todas as reuniões

em praças públicas e no Clube. Se o companheiro realmente quer mudar esse

quadro dos 15%, se quer brigar pelo auxílio-periculosidade, é preciso que saia do

comodismo. Venha e participe conosco. Com a união de todos, com uma grande

mobilização, seremos capazes de reverter esse quadro.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre colega, batalhador e sempre

empenhado em favor da causa, principalmente dos militares, nesta Casa, iniciarei

este aparte parabenizando V. Exa. pela lucidez do discurso e pela coerência na

defesa que faz principalmente dos policiais militares. V. Exa. tem trabalhado nesta

Casa, e somos testemunhas do quanto tem se empenhado.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, na qualidade de 3º-Secretário

desta Casa, peço que advirta as pessoas que nos acompanham nas galerias, pois

não é permitido, pelo Regimento Interno desta Casa, utilizar palavras ofensivas ou

depreciativas no momento em que o Deputado usa a tribuna. Gostaríamos que essas

pessoas acompanhassem, de forma democrática, a reunião. A manifestação deve ser

democrática, educada e respeitosa, pois é isso o que estamos fazendo aqui.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita às pessoas que estão nas galerias que se

comportem de forma ordeira, como vinham fazendo até então.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Sr. Presidente, gostaria de lembrar

que todos, sem exceção, são bem-vindos a esta Casa, para, de forma respeitosa,

acompanharem os nossos trabalhos.

Nobre Deputado Sargento Rodrigues, retornando à minha linha de raciocínio,
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gostaria de me solidarizar com V. Exa. em relação aos “e-mails” que às vezes

chegam até nós. É claro que nem sempre receberemos “e-mails” elogiosos e teremos

postagens em “blogs” também elogiosas, mas, graças a Deus, assim como acontece

com V. Exa., acontece comigo: a maioria das mensagens são de apoio e de

reconhecimento.

O Deputado Sargento Rodrigues - A maioria esmagadora.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - A maioria esmagadora, sem sombra

de dúvida. Solidarizo-me com V. Exa. e, mais ainda, lembro que também alguns

responsáveis pela divulgação disso, por meio da imprensa, principalmente a escrita,

de vez em quando, postam alguns comentários ofensivos e mentirosos a respeito da

ação dos parlamentares desta Casa. Há também pessoas que nos acompanham de

longe, dos seus gabinetes, e não vêm aqui cobrir o dia a dia desta Casa nem se dão

ao trabalho de postar as notícias positivas das ações dos Deputados e das

Deputadas.

Neste instante, estava despachando em meu gabinete, quando ouvi V. Exa. falar na

tribuna. Quis vir apartear o meu companheiro e colega de luta nesta Casa, Deputado

Sargento Rodrigues, pois não poderia me omitir e deixar de fazer isso neste

momento. Para dizer mais, Deputado Sargento Rodrigues, recentemente estive nesta

mesma tribuna em que V. Exa. agora está. Antes de fazer esse comentário, gostaria

de também concordar com V. Exa. quando fala do grande avanço que Minas Gerais

teve em várias áreas. É preciso reconhecer isso. Não podemos chegar aqui apenas

com um porrete na mão, sem trazer uma flor na outra, que é a flor do reconhecimento

dos grandes avanços de Minas Gerais.

O Deputado Sargento Rodrigues - Por isso, Deputado Vanderlei Miranda, fiz

questão de pontuar, ano a ano, os avanços que obtivemos em negociação com o

atual governo. Isso é incontestável. Por mais que alguém queira criticar e pensar que

temos uma postura mais benevolente com o governo, temos de reconhecer que

avanços são avanços. Como deixarei de reconhecer que a aposentadoria de policiais

civis, que era de 35 anos e baixou para 30, não é mérito também do governo, se ele

próprio orientou a sua base a aprovar a emenda de minha autoria? O que estamos

enfatizando é que o governo, no momento de sair, de fechar o mandato com chave
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de ouro, poderia ter contemplado essas forças. V. Exa. acompanha tanto esse

assunto em várias comissões, no dia a dia, e sabe que os índices de criminalidade

têm baixado em nosso Estado, graças ao trabalho árduo de Agentes Penitenciários,

de bombeiros, de policiais civis e de policiais militares. É isso que estamos cobrando

dele: no momento de deixar o governo, que cumpra o compromisso que disse ser sua

vontade.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Lembro ao nobre colega que estive

nessa tribuna há tempos, com dois comprovantes de pagamento de companheiros

trabalhadores da área de segurança, no caso da Polícia Civil, um no trabalho

burocrático e outro no trabalho interno. Lembro-me perfeitamente de que, quando

apresentei aqueles dois comprovantes de pagamento, que são conhecidos como

contracheques, naquele momento, eu disse que não eram dois contracheques, mas

dois “contrachoques”: um deles registrava o pagamento de um salário de R$350,00, e

o outro, de um salário de R$360,00. Eram contracheques de companheiros

trabalhadores da área de segurança, no caso em questão da Polícia Civil, e ficou

clara a violação da nossa Carta Maior, da nossa Constituição, ou seja, o registro de

pagamento de salário inferior ao salário mínimo. Portanto, quero crer que essas

conquistas serão agora anunciadas, esses projetos de tanta importância que têm

tramitado nesta Casa e, com esforço, em reuniões extraordinárias, como acontecerá

também na segunda-feira próxima, para que tenham tempo de serem aprovados, e,

com isso, benefícios sejam levados aos companheiros trabalhadores, principalmente.

É importante dizer que essa é uma etapa e uma batalha que foram vencidas.

Graças a Deus, foram vencidas, não as perdemos. Lembro que, no Parlamento,

durante esses quatro anos que já vão terminando, enfrentamos várias batalhas.

Perdemos algumas, ganhamos outras, mas compreendemos que estamos numa

guerra. Podemos, sim, perder uma batalha aqui, ganhar duas ou três ali, perder outra

lá, mas o que não podemos perder é a guerra em favor daqueles que dependem

desta Casa, desse microfone, desse canal de comunicação que é a TV Assembleia,

que faz desta Casa a câmara de eco da voz daqueles que, muitas vezes, não têm

espaço para fazê-lo e veem, na figura de cada Deputado que os representa aqui, a

boca que fala por eles e a boa vontade de fazer por eles aquilo por que tanto
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anseiam.

Parabéns a V. Exa. pelo discurso. Agradeço o aparte.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao companheiro de luta insistente e

trabalhador, Deputado Vanderlei Miranda, que vem conosco de forma árdua

defendendo os Agentes Penitenciários das injustiças ocorridas em sua demissão. É

uma bandeira pesada que estamos carregando há muito tempo.

Sr. Presidente, dando sequência à discussão do Projeto de Lei nº 4.387, que trata

do reajuste salarial das carreiras do Executivo, quero dizer que ainda penso que é

possível que o governo tenha um pouco de sensibilidade. Se foi possível parcelar

para os Defensores Públicos em 2010, 2011 e 2012, é possível que o governo dê

mais duas parcelas de 10% para tratar a periculosidade.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, nosso companheiro tão combativo, parlamentar

de Uberaba - também é médico -, que faz um brilhante trabalho nesta Casa, não é

possível entendermos por que os servidores da área de segurança pública não

ganham a gratificação por atividade de risco! De janeiro de 2003 até o momento, 137

servidores morreram defendendo a nossa sociedade. É bom que os cidadãos que

estão nos acompanhando pela TV Assembleia, enfim, é bom que a imprensa e o

próprio governo saibam que 137 pais de família morreram defendendo a sociedade.

Preocupa-me a banalização da morte desses companheiros, que não ganham sequer

a gratificação por atividade de risco. Penso que o Governador tem sensibilidade, e

faço-lhe, neste momento, um apelo especial, a fim de que ele atente para esse fato.

Tenho recebido inúmeros “e-mails” de policiais civis, militares, bombeiros e Agentes

Penitenciários, que me perguntam sobre a gratificação por periculosidade, pela

atividade de risco que exercem. Perguntam quando o Governador concederá essa

gratificação. Quantos policiais ainda precisarão morrer para que o Governo entenda

isso? É essa a voz que chega por meio de “e-mails” ao nosso gabinete. O

Governador precisa compreender isso, e esta tribuna é o melhor lugar do Estado para

se cobrar do governo, bem como é o melhor lugar para levarmos ao conhecimento

dos mineiros todas essas questões. De poucos dias para cá, contamos com um canal

aberto no interior do Estado. É bom que os companheiros da Polícia Militar, da Polícia

Civil, do Corpo de Bombeiros e os Agentes Penitenciários, que estão nos
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acompanhando neste momento, saibam que não falta cobrança de nossa parte. Não

falta empenho deste Deputado nem das entidades de classe, tanto militares quanto

civis, e dos Agentes. Cobrar, estamos cobrando; pressão, estamos fazendo.

Apresentei emenda que prevê uma autorização legislativa. Não adianta, amanhã, um

Deputado da base do governo dizer que minha emenda tem vício de iniciativa, porque

isso não é verdade. Ela é autorizativa; autoriza o governo do Estado a conceder a

gratificação por atividade de risco e não fala em percentual, não fala em valor. Do

ponto de vista da juridicidade, constitucionalidade e legalidade, ela se enquadra

perfeitamente. Portanto, não adianta vir com discursos contrários. Muitos dos nossos

telespectadores ouvem outro Deputado falar isso e acreditam, talvez por não

dominarem a técnica legislativa ou até mesmo os preceitos constitucionais que regem

e norteiam o processo legislativo nesta Casa. Portanto, não há que se falar em vício

de iniciativa. É possível aprovar nossa emenda, mas, além do aspecto legal, tem de

haver vontade política do governo. Faço aqui um apelo ao Governador e confirmo a

morte de 137 servidores da área de segurança pública. Sou um Deputado muito sério

no trato dessas questões. Não brinco com esses números, porque acompanho

milimetricamente cada incidente, cada fato, cada evento que ocorre com cada

servidor da área de segurança pública deste Estado. Monitoro o Estado inteiro há oito

anos nesse aspecto. Se qualquer policial, agente penitenciário, bombeiro for baleado,

ou morrer em serviço, ou capotar viatura, nosso gabinete entra em contato

imediatamente com a família desse servidor para perguntar se já estão amparados ou

se precisamos atuar juridicamente assessorando essa família. Acompanhamos todos

os casos de perto. A família desse agente penitenciário que foi morto por traficantes

na cidade de Betim recebeu ajuda do gabinete deste Deputado com assessoria

jurídica e também quanto ao aspecto social da família.

Sr. Presidente, insisto com o Governador, que é possível enviar uma emenda para

esta Casa. Caso o Governador queira ir um pouco adiante, pode conceder os 20% de

auxílio-periculosidade de forma escalonada, em duas parcelas de 10%. Nós

esperamos, mas o Governador não pode deixar passar este governo sem conceder a

gratificação por atividade de risco. É muito ruim para o Governador e para o Vice-

Governador deixar o governo neste momento, em que tempos prazo para aprovar
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esta matéria, sem essa emenda.

Repito para quem acabou de ligar a TV Assembleia, que 137 servidores da área de

segurança pública morreram em nosso Estado desde janeiro de 2003. Deputado

Adelmo Carneiro Leão, V. Exa., que é médico, e também monitora os dados da

chamada vitimização, sabe que não existe profissional no mundo que morra tanto em

razão de sua atividade como aquele que trabalha na área de segurança pública. Não

é apenas no Brasil ou em Minas Gerais, mas no mundo. O juramento que fazemos de

trabalhar, mesmo em sacrifício da própria vida, requer contrapartida, reconhecimento.

Faço aqui esse apelo. É bom que o Governador saiba que estamos atentos,

acompanhando todos aqueles processos de avanço desde 2003. Fiz questão de

registrar aqui, porque temos de agradecer ao governo os outros avanços. Mas

fazemos apelo ao Governador para que ele não deixe esse governo sem enviar a

esta Casa uma emenda simples, pequena, que não gastaria quatro linhas,

concedendo a gratificação pela atividade de risco. Foram 137 pais de família que

entregaram suas vidas fazendo segurança pública, defendendo a sociedade, e não

há reconhecimento desses profissionais. É preciso que o governo tenha essa

compreensão e que não postergue mais essa decisão.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, esta emenda está sendo apresentada em

Plenário. Percebi que várias outras emendas foram apresentadas antes da minha,

para que o projeto volte à Comissão de Administração Pública. V. Exa. pode ouvir

algumas pessoas dizerem que esta emenda tem vício de iniciativa e causará impacto

financeiro. Ela não causará impacto financeiro por ser autorizativa. Ela autoriza o

Poder Executivo a conceder gratificação por atividade de risco para as carreiras do

art. 2º do Projeto de Lei nº 4.387, sem mencionar percentual ou números de reajuste.

Portanto, vou contar com o apoio do Bloco PT-PCdoB-PMDB nesta Casa para

destacar e votar esta emenda para que ela seja aprovada. Quem sabe com a emenda

sendo autorizativa o governo pense, repense e possa nos abrilhantar no último

minuto do seu governo concedendo a gratificação por atividade de risco? Volto a

insistir, volto a dizer ao Governador Aécio Neves e ao nosso Professor Antonio

Augusto Anastasia: desde janeiro de 2003, ou seja, há sete anos e três meses, 137

servidores da área de segurança pública já morreram. Não há nenhuma categoria



____________________________________________________________________________
1363

profissional no mundo que tenha tantas mortes quanto a da área de segurança

pública. E pasmem: oito Estados da Federação já recebem a gratificação por

atividade de risco. No último pronunciamento, nominei todos os Estados. Alguns

pagam 30%, 40%, 50% e até 100% dessa gratificação. Queremos que o Governador

envie uma emenda para esta Casa ou acate a nossa para que os policiais civis,

militares, bombeiros e agentes penitenciários passem a receber, pelo menos, 20% de

gratificação por exercerem atividade de risco.

Para encerrar, quero dizer que trabalharemos pela aprovação da nossa emenda e

faremos todo o possível para que o Governador tenha sensibilidade e, antes de

deixar o governo, envie a esta Casa uma emenda que trate do adicional de

periculosidade.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Apesar de profundamente limitada no tempo,

esta discussão é extremamente importante. Queremos que ela se faça com a

participação do Plenário desta Casa, com mais parlamentares. Considerando a

ausência dos Deputados neste momento, possivelmente em função do horário do

almoço, e a falta de quórum, peço a V. Exa. que encerre os trabalhos. Na reunião da

tarde reiniciaremos a discussão desse projeto.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de segunda-feira,

dia 29, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 9 horas, comparece na Câmara Municipal de Ipanema o Deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado José

Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
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declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,

em audiência pública, denúncias de abuso e violência policial praticados contra

cidadãos na região do Município de Ipanema. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Desembargador Hebert José Almeida

Carneiro, do Tribunal do Justiça; Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães da Silva,

Comandante da 12ª RPM, representando Renato Vieira de Souza, Comandante-

Geral da PMMG; Major PM Wanderson Santiago Barbosa, representando Cel. PM

Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais; José

Alves da Silva Filho, Presidente da Câmara Municipal de Ipanema; Sargento Heder

Martins de Oliveira, Diretor Administrativo da Associação dos Praças Policiais e

Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra -, representando Subtenente PM Luiz

Gonzaga Ribeiro, Presidente da Aspra; Carlos Frederico Braga da Silva, Presidente

da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis

-; Vereador Hernane José Macedo, Presidente da Câmara Municipal de Pocrane;

Cabo PM Antônio Carlos Oliveira Filho; Luiz Eduardo Oliveira de Faria e Breno Costa

da Silva Coelho, respectivamente Juiz de Direito e Promotor de Justiça da Comarca

de Ipanema; Djalma Teixeira Bastos, Lamounier Oliveira de Freitas, Vereadores do

Município de Pocrane; Edson Bernardino Almeida, Alexander da Costa, Jober Alves

Furtado Junior, Altamiro Máximo de Oliveira e Nancy da Silva Werneck, Vereadores

do Município de Ipanema, e a Sra. Jucilene Paes Fontoura Aredes, Procuradora do

Município, representando Júlio Fontoura de Moraes Júnior, Prefeito Municipal de

Ipanema, 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, 26 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

(substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do BSD) e o

Deputado Padre João (substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), e o Deputado Délio Malheiros, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição, da qual o relator é o citado a seguir: Projeto de Lei nº 4.120/2009

(Deputado Walter Tosta), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o parecer

pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.813/2009 (relator: Deputado Délio Malheiros). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimento nº 5.600, 5.601 e 5.663/2010. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita sejam realizadas

audiências públicas para discutir o retorno dos voos comerciais para o aeroporto da

Pampulha e seus reflexos sobre os consumidores; e para debater o crescente

aumento do número de clientes dos planos de saúde e a paridade de leitos

disponíveis, bem como a capacidade de atendimentos dos médicos credenciados por

esses planos; e Weliton Prado em que solicita seja formulado pedido de informações

ao Vice-Governador do Estado sobre os motivos pelos quais o governo do Estado
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deixou de assinar convênio de implantação do Sistema Automatizado de Identificação

de Impressões Digitais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Tiago Ulisses - Ana Maria Resende.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/3/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Ademir Lucas (substituindo o Deputado Pinduca Ferreira, por indicação da Liderança

do BSD) e Carlin Moura (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por indicação

da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB, 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 Ademir Lucas,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Registra-se a presença do Deputado Tenente Lúcio. O

Deputado Carlin Moura retira-se da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 558/2007 é retirado da pauta,

por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos

regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.621 e 5.671/2010. 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 João Leite, Ademir

Lucas e Tenente Lúcio (10) em que solicitam seja encaminhado ao Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT - pedido de providência para
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priorizar o projeto de construção de um anel rodoviário no Município de Manhuaçu; e

para realizar estudos de correções de traçado e medidas de sinalização em pelo

menos dois trechos perigosos nas rodovias federais na região de Manhuaçu, um

conhecido como a Curva do S, próxima à comunidade de São Pedro do Havaí, e em

outro trecho intermediário entre Manhuaçu e Realeza; seja encaminhada ao Promotor

Fábio Santana Lopes, Diretor da Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca

de Manhuaçu, ao Delegado do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga, José

Carlos Bolsoni, e ao Ten.- Cel. PM Ney de Castro de Brito, Comandante do 11º BPM,

cópia das notas taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária da Comissão; seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providência para viabilizar

pessoal para operar, sob a coordenação da PMMG, o equipamento de monitoramento

na região central de Manhuaçu, já adquirido pela comunidade local; sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social, ao Comandante da Polícia Militar e ao

Chefe de Polícia Civil pedido de providência para ampliarem os efetivos das Polícias

Civil e Militar na região de Manhuaçu e para estudarem a possibilidade de o Município

se tornar sede de uma Região Integrada de Segurança Pública - Risp -; seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providência para estudar a

viabilidade de instalação de equipamentos de segurança nas escolas públicas de

Manhuaçu e região, bem como efetivos de segurança, especialmente na Escola

Estadual Santa Filomena, em Santana do Manhuaçu; seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social, de Esportes e Juventude e de Defesa Social

pedido de providência para concretizar parcerias do Estado com o Município de

Manhuaçu em projetos que visem à prevenção contra a criminalidade; seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providência para

reforçar a presença da polícia, por meio de um posto policial, na comunidade de Vila

Nova, em Manhuaçu; seja encaminhado à Secretaria de Esporte e Juventude, através

da Subsecretaria Antidrogas, pedido de providência para apoiar a obra de construção

da sede da Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Providência, no Município de

Manhuaçu, que recupera dependentes químicos; seja encaminhado ao Presidente da

Casa solicitação para arquivar o Requerimento nº 5.662/2010, em virtude da perda do

seu objeto; do Deputado Tenente Lúcio (2) em que solicita seja encaminhado ao
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Secretário de Defesa Social pedido de providência para a nomeação dos excedentes

do concurso para os cargos de Agente da Polícia Civil e para Delegado da Polícia

Civil; do Deputado Inácio Franco em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para discutir a

segurança pública nas áreas rurais, em especial no que se refere a furto de gado nas

regiões Centro-Oeste e Sul de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Maria Tereza Lara.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

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. 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 5.615 a 5.618/2010. 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 Almir Paraca em que solicita seja realizada audiência pública, com a

finalidade de debater as atuais condições de funcionamento das unidades de

atendimento da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -, após as intervenções

funcionais e pedagógicas executadas por sua diretoria; Padre João em que solicita
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seja realizada audiência pública destinada a obter informações da Cemig sobre a

execução, as metas e os relatórios do Programa Luz para Todos em Minas Gerais;

Paulo Guedes (3) em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater, em audiência pública,

questões relativas à paralisação das obras de construção da barragem de Berizal;

audiência pública no Município de Teófilo Otôni para discutir o Decreto nº 44.035, de

2005, que disciplina o transporte rodoviário intermunicipal; e audiência pública para

debater as causas da interrupção do Projeto Jaíba e discutir as reivindicações dos

agricultores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2010.

Wander Borges, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/3/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS)

e os Deputados Zé Maia, Inácio Franco, Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a

reunião. Às 16h36min, são reabertos os trabalhos com a presença da Deputada

Rosângela Reis (substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da

Liderança do BPS) dos Deputados Zé Maia, Inácio Franco Lafayette de Andrada e

Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança

do PMDB). Estão presentes, também, os Deputados Hely Tarqüínio, Sargento

Rodrigues e Weliton Prado. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
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apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé

Maia, que conclui pela rejeição das Emendas nºs 13 a 37 apresentadas ao Projeto de

Lei nº 4.387/2010, é apresentada pelo Deputado Sargento Rodrigues, a Emenda nº 1,

solicitando votação destacada da Emenda nº 30. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer, salvo a emenda destacada. Submetida a votação, é rejeitada a

Emenda nº 1, registrando-se voto contrário do Deputado Vanderlei Miranda.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, em

29/3/2010, às 20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses - Inácio Franco - Jayro Lessa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.761/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.761/2009 “torna

obrigatória a notificação do ingresso na rede de atendimento à saúde de vítimas de

acidentes com armas aos órgãos de Segurança Pública”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/9/2009, o projeto foi examinado

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo o envio, por órgãos e entidades

prestadores de serviços de saúde, de relatório de atendimento a vítima de acidente

com arma. A medida abrangerá unidades básicas de saúde, postos de atendimento,

equipes do programa de saúde da família, unidades pré-hospitalares, clínicas

particulares, ambulatórios e hospitais, públicos e privados, conveniados ao Sistema
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Único de Saúde ou não. O relatório exigido deverá ser encaminhado aos órgãos de

segurança pública estaduais no prazo máximo de uma hora contado do registro de

atendimento no prontuário médico.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, mantém os

fundamentos do texto original, com redação aprimorada, detalhamentos e supressão

do art. 4º do projeto original, referente a matéria administrativa.

O projeto de lei tem como finalidade possibilitar que o sistema estadual de defesa

social trabalhe com informações adicionais àquelas que já produz, derivadas das

ocorrências de violência com emprego de arma registradas nos serviços de saúde.

A concepção da proposta escora-se em constatação sedimentada no âmbito das

ciências sociais, relativa à necessidade do cruzamento de dados produzidos pelos

sistemas de saúde e de segurança pública. O mérito dessa estratégia consiste, de um

lado, na possibilidade da realização de diagnósticos mais precisos e um planejamento

público mais adequado, e, de outro, na possibilidade de respostas mais rápidas e

eficazes por parte do Estado em situações de violência e criminalidade.

O conhecimento de casos de violência registrados pelo sistema de saúde e a

análise epidemiológica da morbidade e da mortalidade por acidentes e violência

constituem elementos importantes para a segurança pública (Souza, E. R. e Lima, M.

L. “Panorama da Violência Urbana no Brasil e suas Capitais”. “In”: “Ciência & Saúde

Coletiva”, nº 11, págs. 1.211-1.222, 2.007) e podem ser implementados nos termos

previstos no projeto de lei sob análise.

Nesse sentido, estudos verificam que a integração entre saúde e segurança pública

é, em alguns casos, fundamental para assegurar uma ação rápida tanto das unidades

de saúde quanto dos órgãos de defesa social (Campos, M. A. M. R. “Violência

Sexual: integração saúde e segurança pública no atendimento imediato à vítima”. “In”:

“Saúde e Sociedade” v.14, nº 1, págs.101-109, 2.005), com benefícios sociais tanto

no tratamento da vítima quanto na persecução criminal.

Observe-se a posição de Yolanda Catão sobre a matéria, assim como a harmonia

de sua compreensão com a proposição em tela: “Um dos problemas mais recorrentes

na literatura criminológica diz respeito à mensuração da criminalidade. Com os

estudos quantitativos e seu objetivo de conhecer a incidência criminal e os tipos de
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crimes perpetrados, ganha importância o conceito de cifra negra ou deliquência

oculta: número de crimes que não chegam ao conhecimento dos órgãos de

administração da justiça criminal, não sendo, portanto, registrados. (...) A pesquisa de

vitimização surge como uma tentativa de se obter, através da vítima, estimativas

sobre a criminalidade praticada e não notificada à polícia.” (Catão, Y. “Pesquisas de

Vitimização”. Ipea, 2000).

Na mesma linha, cabe mencionar estudo de Jacques Levin, que se expressa nos

seguintes termos: “Dentro do setor saúde não há um sistema de informações

dedicado especificamente à questão da violência. No entanto, dada a abrangência

dos sistemas existentes, é possível obter-se, com relativa facilidade, um conjunto

significativo de informações nesta área. (...) Com a criação do SUS, a partir da

Constituição de 1988, e com a incorporação do Inamps ao Ministério da Saúde,

ampliou-se consideravelmente a cobertura e abrangência das informações

hospitalares, principalmente por passar a captar os dados das unidades públicas

estaduais, municipais e universitárias. (...) Pesquisas realizadas pela Fundação

Oswaldo Cruz e pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade Federal da Bahia,

entre outros, têm comprovado, de maneira geral, a fidedignidade dos dados com a

realidade. (...) As bases de dados de informações de saúde contém uma gama

variada de dados de grande utilidade para o estudo de acidentes e violências.” (Levin,

J. “Bases de Dados de Saúde: Informações Sobre Violência”. Ipea, 2000).

Constata-se, assim, a importância de um banco de dados unificado sobre violência

e criminalidade (Soares, G. A. D. “Um Data Base Integrado Sobre a Violência no

Brasil”. Ipea, 2000) e a adequação do projeto de lei em exame a essa premissa.

O fornecimento de informações pelas unidades de saúde relacionadas no art. 1º é

medida razoável e factível, podendo, aliás, nos termos do regulamento, ser

empreendida mediante formulário padronizado e encaminhada por meio eletrônico,

por exemplo. Tal procedimento, realizado com a rapidez determinada pela norma

pretendida, poderá auxiliar na atenção à vítima e na eficiência da investigação

policial, já que contribuirá para o melhor esclarecimento dos fatos. Além disso,

fomentará base de dados mais ampla que a atualmente disponível, contribuindo para

aperfeiçoar as políticas públicas de saúde, de assistência social e de segurança
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pública.

Por meio da Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer, propomos a

substituição, no art. 3º do Substitutivo nº 1, do termo “menores” pela expressão

“crianças e adolescentes”. Trata-se de adequação conceitual necessária, tendo em

vista o disposto no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.761/2009 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 “caput” do art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 3º – Nos casos de ocorrências graves, fatais ou envolvendo crianças,

adolescentes e idosos, a comunicação deverá ser imediata.”.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Rômulo Veneroso.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 558/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.782/2004, dispõe sobre a comunicação de

roubo, furto ou extravio de documentos pessoais à Junta Comercial.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a

esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende tornar obrigatória a comunicação das

ocorrências de roubo, furto ou extravio de documentos pessoais à Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais – Jucemg. O texto aprovado no 1º turno delimita a matéria

em termos precisos, pois determina que o poder público mantenha cadastro, de

acesso geral, com informações sobre documentos pessoais roubados, furtados ou
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extraviados no Estado. Esse cadastro deverá ser consultado pela Jucemg sempre

que for encaminhado pedido de constituição ou alteração contratual de empresa.

O objetivo do projeto é a redução dos casos de abertura fraudulenta de empresas,

em que se utilizam documentos roubados, furtados ou extraviados. Trata-se de delito

que provoca graves transtornos sociais, afetando a segurança da concorrência no

mercado, a qualidade dos registros empresariais mantidos pelo Estado, bem como a

tranquilidade das pessoas que foram alijadas de seus documentos.

A proposição é meritória e combate problema concreto. Com efeito, a cada ano,

segundo dados da própria Junta Comercial, registram-se novos casos de criação das

chamadas “empresas-fantasmas”, que têm como intuito atuação à margem da lei

(“Minas Gerais”. 28/8/2007. Geral, pág. 5).

Atualmente, por meio da Central de Comunicação de Documentos Roubados,

Furtados ou Extraviados, a Junta Comercial permite que o cidadão se proteja,

impedindo a abertura de sociedade comercial com seus documentos. Para tanto, o

interessado, utilizando a internet ou se dirigindo a uma das sete unidades da

entidade, deve preencher formulário solicitando que a Jucemg “se abstenha de

arquivar atos constitutivos e modificativos que envolvam admissão de sócio em que

figure como empresário, sócio ou administrador de sociedade empresária o

signatário” do requerimento. Desde 2005, mais de 4 mil solicitações de bloqueio

foram processadas pela Junta Comercial, que exige, além do requerimento citado,

cópias do documento de identidade e do registro da ocorrência efetuado em

delegacia de polícia.

Em que pese à importância do trabalho preventivo desenvolvido pela Junta

Comercial, é certo que a confecção de um cadastro nos termos propostos pelo

projeto de lei sob exame reforçará essa atividade de prevenção do ilícito, contribuindo

para reduzir o problema. Com a aprovação da regra proposta, a Junta Comercial

poderá evitar qualquer processo instruído com documentação ilegalmente obtida de

terceiro. Esse procedimento deverá ser mais eficaz que o atual serviço de bloqueio de

cadastro que a autarquia oferece aos interessados. Verifica-se, portanto, que a

proposição deve ser aprovada nesta Casa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 558/2007, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Tenente Lúcio - Rômulo

Veneroso.

PROJETO DE LEI Nº 558/2007

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a constituição de cadastro com informações de documentos pessoais

roubados, furtados ou extraviados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Poder Executivo manterá cadastro atuali zado, de acesso público, com

informações sobre documentos pessoais roubados, furtados ou extraviados no

Estado.

§ 1° - O cadastro de que trata o “caput” deste arti go conterá:

I - nome completo da vítima;

II - órgão expedidor do documento;

III - número e tipo de documento.

§ 2° - No caso de documento roubado, furtado ou ext raviado em outro Estado da

Federação, a inclusão no cadastro será feita de ofício ou mediante requerimento do

interessado.

§ 3° - A exclusão no cadastro a que se refere o “ca put” deste artigo poderá ser

solicitada de ofício ou mediante requerimento da vítima.

Art. 2° - A Junta Comercial do Estado de Minas Gera is consultará o cadastro a que

se refere o art. 1° sempre que lhe for encaminhado pedido de constituição ou

alteração contratual de empresa.

§ 1° - A utilização de original ou de cópia de docu mento pessoal roubado, furtado

ou extraviado para fins de constituição ou alteração contratual de empresa na Junta

Comercial do Estado será comunicada por esta, no prazo de vinte e quatro horas, ao

órgão competente.

§ 2° - A solicitação de constituição ou alteração c ontratual de empresa na Junta

Comercial do Estado será indeferida, caso o nome de um ou mais sócios da empresa
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conste no cadastro de que trata o art. 1°, salvo no  caso de comprovação inequívoca

da identidade destes.

Art. 3° - O não cumprimento do disposto nesta lei s ujeitará a autoridade competente

às punições cabíveis.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.387/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 4.387/2010 “reajusta os

valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo e dá

outras providências”.

Aprovada no 1° turno com as Emendas n° s 1 a 9, retorna a matéria a esta

Comissão, para receber parecer de 2° turno, nos ter mos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a reajustar os valores das tabelas de vencimento

básico das carreiras do Poder Executivo, sendo 10% para 121 carreiras e para os

cargos de direção e assessoramento e 15% para os policiais civis, militares,

bombeiros militares e agentes de segurança. Além disso, eleva o piso remuneratório

dos professores e especialistas em educação e institui novas tabelas salariais para a

carreira de Médico da Fhemig. Todos os reajustes previstos no referido projeto terão

vigência a partir de maio de 2010.

O projeto suscitou ampla discussão no 1° turno e fo i aprovado em Plenário com as

Emendas nºs 1 a 9, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. As

Emendas nºs 1 a 3 acolheram as propostas enviadas pelo Governador do Estado, e

as Emendas nºs 4 a 9 buscaram apenas atender aos aspectos da técnica legislativa.

Conforme manifestação desta Comissão no 1° turno, a s despesas com pessoal do

Poder Executivo estão dentro dos limites legais. Considerando o impacto financeiro

anual de R$1,167 bilhões decorrente da aprovação do projeto de lei em epígrafe no

exercício de 2010, enviado por meio do Of. Gab. Sec. n º 177/2010, e a RCL para o

exercício de 2010, informada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão



____________________________________________________________________________
1377

por meio do Ofício nº 20/2009, os gastos com pessoal no corrente ano permanecerão

dentro dos limites estabelecidos pela LRF.

Por fim, ressaltamos que a proposição em tela atende também ao disposto no

inciso II do art. 169 da Constituição Federal, que exige autorização específica na Lei

de Diretrizes Orçamentárias – LDO – para a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração, tendo em vista que a LDO em vigor, Lei n° 18.313, de

2009, traz a referida autorização em seu art. 15.

Ressaltamos a necessidade de alterar o projeto para atualizar o dispositivo de lei

que fixa o vencimento básico do cargo de Secretário de Escola, uma vez que o valor

está sendo reajustado pelo projeto em análise. Dessa forma, apresentamos a

Emenda n° 1 ao final redigida.

Assim, entendemos não haver óbices para a aprovação do projeto em análise,

porque este atende aos requisitos legais.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.387/2010, no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno com a Emenda  n° 1 ao vencido, a qual

apresentamos.

EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – Em decorrência do reajuste para o cargo de Secretário de Escola a que se

refere o inciso I do art. 1° desta lei, e já incorp orados os valores dos reajustes

concedidos até a data desta lei, o art. 126 da Lei 15.961, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 126 – O vencimento básico do cargo de Secretário de Escola, previsto na Lei

n° 15.293, de 2004, será de R$ 635,25 (seiscentos e  trinta e cinco reais e vinte e

cinco centavos) a partir de 1° maio de 2010.”.”.

Sala das Comissões, 29 de março de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada - Inácio Franco

- Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI N° 4.387/2010

(Redação do Vencido)
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Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder

Executivo que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de maio de 2010,

os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras e dos seguintes

cargos de provimento em comissão do Poder Executivo:

I – carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica e

Auxiliar de Serviços de Educação Básica, de que tratam os itens I.1, I.2 e I.8 do

Anexo I da Lei n° 15.784, de 27 de outubro de 2005,  e cargos de provimento em

comissão de Secretário de Escola e Diretor de Escola, de que tratam o art. 126 e o

Anexo XXX da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 20 05;

II – carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, Especialista em

Educação Básica da Polícia Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar de que

tratam os itens V.5, V.4 e V.I do Anexo V da Lei nº 15.784, de 2005, e o cargo de

provimento em comissão de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia

Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004;

III – carreiras de Professor de Educação Superior, Analista Universitário, Analista

Universitário da Saúde, Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde e

Auxiliar Administrativo Universitário de que tratam os itens I.1, I.2, I.3, I.4 e I.5 do

Anexo I da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005;

IV – carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Técnico de Gestão

de Saúde, Técnico de Atenção à Saúde, Analista de Atenção à Saúde, Especialista

em Políticas de Gestão de Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional

da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem,

Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia, Analista de Hematologia e Hemoterapia, Médico da Área de

Hematologia e Hemoterapia, Auxiliar de Saúde e Tecnologia, Técnico de Saúde e

Tecnologia, Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde, Analista em Educação e Pesquisa em Saúde de que tratam os

itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1,

I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005;
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V – carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social, Assistente Executivo da

Defesa Social, Analista Executivo da Defesa Social, Auxiliar Administrativo da

Defensoria Pública, Assistente Administrativo da Defensoria Pública, Gestor da

Defensoria Pública, Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil e

Analista da Polícia Civil, de que tratam os itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.3,

I.3.1, I.3.2, I.3.3 do Anexo I da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

VI – carreiras de Auxiliar Operacional, Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de

Gestão de Defesa Agropecuária, Fiscal Agropecuário, Especialista em Gestão de

Defesa Agropecuária, Auxiliar de Desenvolvimento Rural, Técnico de

Desenvolvimento Rural e Analista de Desenvolvimento Rural, de que tratam os itens

II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.2.1, II.2.2 e II.2.3 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005;

VII – carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e

Auditor Interno, de que tratam os itens III.1 e III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de

2005;

VIII – carreiras de Auxiliar Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e

Gestor Ambiental de que tratam os itens IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1 e IV.3.1 do Anexo IV da

Lei nº 15.961, de 2005;

IX – carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social,

Analista de Seguridade Social, Médico da Área de Seguridade Social, Auxiliar Geral

de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão

de Seguridade Social de que tratam os itens V.1.1, V.1.2, V.1.3, V.1.4, V.2.1, V.2.2,

V.2.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005;

X – carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia, Técnico em

Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador

em Ciência e Tecnologia, de que tratam os itens VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do

Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

XI – carreiras de Auxiliar de Cultura, Técnico de Cultura, Professor de Arte e

Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística,

Analista de Gestão Artística, Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino,

Professor de Arte, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, Técnico de Gestão,

Proteção e Restauro e Analista de Gestão, Proteção e Restauro de que tratam os
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itens VII.1.1, VII.1.2, VII.1.3, VII.1.4, VII.2.1, VII.2.2, VII.2.3, VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6,

VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961, de 2005;

XII – carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de Gestão e

Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento, Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades

Operacionais, Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão,

Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Auxiliar de

Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista

de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão Lotérica, Técnico de Gestão

Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Auxiliar Administrativo de Telecomunicações,

Assistente Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações,

Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de Desenvolvimento

Econômico e Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de

Administração de Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de

Administração de Estádios, de que tratam os itens VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.2.1,

VIII.3.1, VIII.3.2, VIII.3.3, VIII.3.4, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2, VIII.5.3,

VIII.6.1, VIII.6.2, VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.7.2, VIII.7.3, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3 do Anexo

VIII da Lei nº 15.961, de 2005;

XIII – carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes

e Obras Públicas, Fiscal Assistente de Transportes e Obras Públicas, Fiscal de

Transportes e Obras Públicas e Gestor de Transportes e Obras Públicas, de que

tratam os itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX da Lei nº 15.961, de

2005;

XIV – carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de Serviços

Governamentais, Agente Governamental, Gestor Governamental, Auxiliar da Indústria

Gráfica, Auxiliar de Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de

Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e

Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, de que tratam os itens

X.1.1, X.1.2, X.2.1, X.2.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4, X.3.5, X.4.1 e X.4.2 do Anexo X

da Lei nº 15.961, de 2005;

XV – carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário de que
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tratam os itens I.1 e I.2 do Anexo I da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006;

XVI – carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e Analista

Fazendário de Administração e Finanças de que tratam os itens II.1 e II.2 do Anexo II

da Lei nº 16.190, de 2006.

Parágrafo único – O reajuste previsto no “caput” deste artigo não será deduzido:

I – do valor da Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei nº

15.787, de 27 de outubro de 2005;

II – do valor da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade

Individual e Institucional – Gedama –, instituída pela Lei nº 17.351, de 17 de janeiro

de 2008;

III – do valor da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade

Individual e Institucional – Gedima –, instituída pela Lei nº 17.717, de 11 de agosto de

2008.

Art. 2º – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de maio de

2010:

I – a remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;

II – o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Específico de

Provimento Efetivo da Polícia Civil;

III – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, criada

pela Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003;

IV – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, a que

se refere o art. 6º da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000; e

V – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo,

instituída pela Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004.

Art. 3º – O piso remuneratório a que se refere o art. 4º da Lei nº 17.006, de 25 de

setembro de 2007, passa a ser de R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais), partir

de 1º de maio de 2010, observado o disposto nos §§ 1º a 8º do art. 4º e no art. 5º da

referida Lei.

Art. 4º – A estrutura das carreiras de Assistente Técnico de Educação Básica e

Assistente de Educação, constante nos itens I.4 e I.7 do Anexo I da Lei nº 15.293, de
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2004, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Parágrafo único – Fica suspensa pelo período de dois anos contados a partir da

data de publicação desta lei a exigência de comprovação de certificações para fins de

reposicionamento por tempo de serviço e promoção aos níveis II e III das carreiras de

que tratam os itens I.4, I.5 e I.7 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, observando-se

a alteração feita no item I.5 pelo art. 2º da Lei nº 17.006, de 25 de setembro de 2007.

Art. 5º – O inciso IV do art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 12 – (...)

IV – para a carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, formação de nível

médio técnico, para ingresso no nível I;"

Art. 6º – A estrutura da carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar passa

a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 7º – As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista Educacional,

Analista de Educação Básica, Assistente Técnico Educacional, Assistente Técnico de

Educação Básica e Assistente de Educação, constantes nos itens I.3, I.4, I.5, I.6, I.7

do Anexo I da Lei n.º 15.784, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de maio de

2010, na forma do Anexo III desta lei.

§ 1º – Dos valores da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 2005, percebidos

pelos servidores das carreiras de que trata o "caput" deste artigo, será deduzido, no

todo ou em parte, o acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação das

tabelas de que trata o "caput" deste artigo.

§ 2º – Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor integral da VTI, o

servidor deixará de percebê-la.

Art. 8º – As tabelas de vencimento básico das carreiras de Assistente Administrativo

da Polícia Militar e Analista de Gestão da Polícia Militar, constantes nos itens V.2 e

V.3 do Anexo V da Lei n.º 15.784, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de maio

de 2010, na forma do Anexo IV desta lei.

§ 1º – Dos valores da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 2005, percebidos

pelos servidores das carreiras de que trata o "caput" deste artigo, será deduzido, no

todo ou em parte, o acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação das



____________________________________________________________________________
1383

tabelas de que trata o "caput" deste artigo.

§ 2º – Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor integral da VTI, o

servidor deixará de percebê-la.

Art. 9º – As tabelas de vencimento básico da carreira de Médico, de que trata o

inciso X do art. 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, constantes no Anexo I

da Lei nº 15.786, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de maio de 2010, na forma

do Anexo V desta lei.

§ 1º – O acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação da tabela a que

se refere o "caput" deste artigo resulta de reajuste de 10% e da incorporação total da

Gratificação Complementar - GC, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 44, de 12

de julho 2000, alterado pelo art. 1º da Lei Delegada nº 46 de 28 de julho de 2000,

para a carreira de Médico.

§ 2º – Em decorrência do disposto no § 1º, fica extinta, a partir de 1º de maio de

2010, a Gratificação Complementar - GC -, para a carreira de Médico.

§ 3º – O disposto no "caput" deste artigo aplica-se aos servidores inativos que

fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, e aos detentores de

função pública a que se refere a Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 10 – O abono de serviços de emergência de que trata o art. 21 da Lei nº

15.786, de 2005, e o art. 33 da Lei nº 17.618, de 7 de julho de 2008, terá como limite,

para fins de escalonamento em decreto específico, o maior valor estabelecido no

Anexo V do Decreto nº 37.118, de 28 de julho de 1995, acrescido pelo Decreto nº

44.983, de 19 de dezembro de 2008.

Art. 11 – Ficam reajustados em 32,77% (trinta e dois vírgula setenta e sete por

cento), a partir de 1° de maio de 2010, os valores das parcelas mensais

remanescentes dos contratos temporários de prestação de serviço de médico

celebrados com a Fhemig vigentes na data de publicação desta lei.

Art. 12 – O disposto nos arts. 1º, 2º, 3º, 7º e 8º desta lei aplica-se, a partir de 1º de

maio de 2010:

I – aos servidores inativos que fazem jus à paridade, nos termo da Constituição da

República;

II – aos detentores de função pública a que se refere a Lei nº 10.254, de 1990, e o §
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3º do art. 10 da Lei nº 15.784, de 2005; e

III – aos valores das parcelas mensais remanescentes dos contratos temporários de

prestação de serviço para o exercício de atribuições das carreiras a que se referem

os artigos citados no “caput” deste artigo.

Parágrafo único – Para os fins do disposto no art. 11 e no inciso III do "caput" deste

artigo, fica dispensada a celebração de termo aditivo aos contratos vigentes na data

de publicação desta lei.

Art. 13 – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de maio de

2010, os valores dos:

I – vencimentos específicos dos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração Direta do Poder Executivo, passando o Anexo I da Lei Delegada nº

174, de 26 de janeiro de 2007, a vigorar na forma do Anexo VI;

II – vencimentos específicos dos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, passando o Anexo I da

Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, a vigorar na forma do Anexo VII; e

III – vencimentos dos cargos integrantes do Quadro do Tesouro Estadual, a que se

refere o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 2007, passando o Anexo IX da

mesma Lei Delegada a vigorar na forma do Anexo VIII.

IV – remuneração dos cargos de Empreendedor Público II e I, a que se referem os

arts. 19 e 20 da Lei Delegada n º 174, de 26 de janeiro de 2007.

Parágrafo único – O reajuste de que trata o "caput" deste artigo aplica-se à

vantagem pessoal a que se refere o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de

2003.

Art. 14 – Fica incluída a classe de cargo de Cartógrafo na coluna "Classe" da

Tabela IV.2 do Anexo IV da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, na linha de

correlação correspondente à carreira de Gestor Governamental da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Art. 15 – Fica reajustado em 10% (dez por cento), a partir de 1º de maio de 2010, o

valor do vencimento básico do cargo de provimento em comissão de Capelão, código

EX-12, a que se refere o Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007.
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Art. 16 – O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a

vigorar na forma do Anexo IX desta lei.

Art. 17 – O Poder Executivo republicará os anexos das leis contendo as tabelas de

vencimento básico das carreiras a que se referem os incisos I a XVI do art. 1º, I a V

do art. 2º, o art. 3º e o art. 15 desta lei, com os valores atualizados de acordo com o

reajuste previsto nesta lei.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19 – Ficam revogados:

I – o parágrafo único do art. 47 da Lei nº 15.784, de 27 de outubro de 2005;

II – os itens II.1.3, II.1.4, II.1.5, II.2.3, e II.2.5 do Anexo II da Lei nº 15.784, de 27 de

outubro de 2005;

III – os itens VI.1.2, VI.1.3, VI.2.2 e VI.2.3 do Anexo VI da Lei nº 15.784, de 27 de

outubro de 2005;

IV – o parágrafo único do art. 16 da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005;

V – o parágrafo único do art. 16 da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005.

ANEXO I

(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 201 0)

"ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 37, 38 e 42 da Lei n ° 15.293, de 5 de agosto de 2004)

I.4 – Estrutura da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária semanal de 30 ou 40 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

I.7 – Estrutura da Carreira de Assistente de Educação

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente de Educação, carga

horária semanal de 30 ou 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 2010)
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“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° 15.301, de 10 de agosto de

2004)

I.3 - Estrutura das carreiras administrativas e de educação pertencentes ao Quadro

de Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar

Carga horária de trabalho: 30 horas semanais

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente Administrativo da Polícia

Militar, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

ANEXO III

(a que se refere o art. 7° da Lei n° , de de de 201 0)

"ANEXO I

(a que se referem os arts. 1° e 14 da Lei n° 15.784 , de 27 de outubro de 2005)

I.3 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional

I.3.1 – Carga Horária: 30 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Analista Educacional, carga

horária semanal de 30 horas, foram publicadas na edição do “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.3.2 – Carga Horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Analista Educacional, carga

horária semanal de 40 horas, foram publicadas na edição do “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.4 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica

I.4.1 – Carga horária: 30 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária semanal de 30 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.4.2 – Carga horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária semanal de 40 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de



____________________________________________________________________________
1387

31.3.2010.

I.5 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional

I.5.1 – Carga horária: 30 horas

* -  As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária semanal de 30 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.5.2 – Carga horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária semanal de 40 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.6 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de

Educação Básica

I.6.1 – Carga horária: 30 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária semanal de 30 horas, foram publicadas no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

I.6.2 – Carga horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária semanal de 40 horas, foram publicadas no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

I.7 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Assistente de Educação

I.7.1 – Carga horária: 30 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente de Educação, carga

horária semanal de 30 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.7.2 – Carga horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente de Educação, carga

horária semanal de 40 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 8° da Lei n° , de de de 201 0)
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“ANEXO V

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.784, de 27 de outubro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Quadro de Pessoal Civil da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais

V.2 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Administrativo da

Polícia Militar

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Assistente Administrativo da

Polícia Militar, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

V.3 - Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão da Polícia

Militar

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista de Gestão da Polícia

Militar, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

ANEXO V

(a que se refere o art. 9° da Lei n° , de de de 201 0)

"ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras

do Grupo de Atividades de Saúde

I.2. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.5. Médico

Carga horária: 12 horas

* - As tabelas de vencimento da carreira de Médico, carga horária semanal de 12

horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

Carga horária: 24 horas

* - As tabelas de vencimento da carreira de Médico, carga horária semanal de 24

horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

ANEXO VI
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(a que se refere o art. 13 da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se referem os “caputs” dos arts. 1° e 2°, o § 6° do art. 3° e o inciso III do § 1°

do art. 16 da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro  de 2007)

Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração Direta do Poder Executivo

* - O quadro contendo os cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção

e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 13 da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se referem o art. 2°, o § 6° do art. 3° e o art. 21 da Lei Delegada n° 175, de 26

de janeiro de 2007)

Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo

* - O quadro contendo os cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção

e Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

ANEXO VIII

(a que se refere o art. 13 da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO IX

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 174 , de 26 de janeiro de 2007)

Quadro de Cargos do Tesouro Estadual

* - O Quadro de Cargos do Tesouro Estadual foi publicado no “Diário do Legislativo”

de 31.3.2010.

ANEXO IX

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2010)

“ANEXO XLII

(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

* - A tabela contendo o anexo referido acima foi publicada no “Diário do Legislativo”
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de 31.3.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.752 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.752/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que reajusta

os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, foi

aprovado em 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1  ao vencido no 1° turno, 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° 2.752/2008

Estabelece a tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado e

altera a Lei n° 18.017, de 8 de janeiro de 2009, qu e institui a Gratificação

Complementar de Produtividade – GCP –, na carreira da Advocacia Pública do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, da

carreira da Advocacia Pública do Estado, de que trata a Lei Complementar n° 81, de

10 de agosto de 2004, passa a ser a constante no Anexo desta lei.

Parágrafo único – A vigência da tabela de que trata o “caput” retroage a 1° de

janeiro de 2010.

Art. 2° – Os §§ 1°, 2°, 4° e 5° do art. 1° da Lei n ° 18.017, de 8 de janeiro de 2009,

passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os

seguintes §§ 8°, 9° e 10:

“Art. 1° – (...)

§ 1° – A GCP será concedida apenas no mês em que os  honorários rateados forem

inferiores, em relação a cada Procurador do Estado, ao valor equivalente à média

aritmética dos valores brutos dos honorários dos três anos imediatamente anteriores,

considerados entre 1° de janeiro e 31 de dezembro.
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§ 2° – O valor da GCP corresponderá à diferença ent re o valor da média prevista no

§ 1° e o valor resultante do rateio mensal de honor ários devido a cada Procurador do

Estado.

(...)

§ 4° – Quando os honorários devidos em função do ra teio mensal, por Procurador

do Estado, forem superiores ao valor da média prevista no § 1°, o valor excedente,

até o limite correspondente a R$300,00 (trezentos reais) brutos por Procurador do

Estado que tenha recebido honorários no mês, permanecerá em conta bancária

específica, nos termos do regulamento.

§ 5° – O valor excedente retido em conta bancária, na forma do § 4°, será utilizado

para pagamento da GCP nos meses em que o total arrecadado não atingir, em novo

rateio, o valor da média prevista no § 1°, assegura do o pagamento da gratificação

ainda que o valor retido na conta bancária seja inferior ao montante necessário para o

pagamento.

(...)

§ 8° – Caso a apuração da média de que trata o § 1°  resulte em valor inferior ao da

média aritmética dos valores brutos dos honorários dos três anos imediatamente

anteriores a 2010, aplicar-se-á, em substituição à média prevista no § 1°, a média

apurada em 2010.

§ 9° – Estende-se aos integrantes da carreira de Ad vogado Autárquico, a que se

refere o inciso II do art. 1° da Lei Complementar n ° 81, de 10 de agosto de 2004, em

efetivo exercício, o direito à percepção da gratificação a que se refere o “caput”,

sempre que o valor bruto dos honorários rateados entre os membros da carreira for

inferior a 80% (oitenta por cento) do valor da média estabelecida na forma do § 1°

para os Procuradores do Estado, em valor correspondente à quantia necessária para

atingir esse percentual.

§ 10 – Aplicam-se à gratificação a que se refere o § 9° as normas estabelecidas

para a GCP devida aos Procuradores do Estado.”.

Art. 3° – Fica revogada a tabela constante no item II.1 do Anexo II da Lei

Complementar n° 92, de 23 de junho de 2006.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DE PROCURADOR DO

ESTADO

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, carga

horária semanal de 40 horas, foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.929/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.929/2009, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.929/2009

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação, em favor de Cipriano Alves Pereira, da terra

devoluta situada no local denominado Fazenda Vereda de Santa Bárbara, no

Município de Rio Pardo de Minas, com a área de 135,1112ha (cento e trinta e cinco

vírgula mil cento e doze hectares).

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.142 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.142/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei Delegada n° 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,

foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.142/2010

Altera a Lei Delegada n° 126, de 25 de janeiro de 2 007, que dispõe sobre a

estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e a Lei

Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007, que disp õe 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 2° da Lei Deleg ada n° 126, de 25 de janeiro de

2007, o seguinte inciso XI, passando o inciso XI a vigorar como inciso XII:

“Art. 2° – (...)

XI – gerir a Cidade Administrativa do Governo do Estado de Minas Gerais;”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao “caput” do art. 3° d a Lei Delegada n° 126, de 2007, o

seguinte inciso XI:

“Art. 3° – (...)

XI – Núcleo Gestor da Cidade Administrativa:

a) Coordenadoria de Inovação e Otimização;

b) Coordenadoria de Operação.”.
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Art. 3° – Fica criado o cargo de provimento em comi ssão 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.

Art. 4° – Ficam criadas 84 (oitenta e quatro) unida des de DAD-unitário e 46

(quarenta e seis) unidades de GTE-unitário, de que trata a Lei Delegada n° 174, de

26 de janeiro de 2007, destinadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

– Seplag –, passando os quantitativos de DAD-unitário e de GTE-unitário da Seplag,

constantes no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007, a ser de 1.411

(mil quatrocentos e onze) e 325 (trezentos e vinte e cinco) unidades,

respectivamente.

§ 1° – Em decorrência do disposto no “caput” , o item IV.2.13 do Anexo IV da Lei

Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.

§ 2° – A identificação dos cargos de provimento em comissão e das 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. 6° da Lei Delegada n° 174, de 2007.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

ANEXO

(a que se refere o § 1° do art. 4° da Lei n° , de d e 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 § 3° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

(...)
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IV.2.13 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

* - A tabela contendo o anexo referido acima foi publicada na edição do “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.147 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.147/2010, de autoria do Presi dente do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais, que modifica as Leis n°s 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,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.147/2010

Reajusta o vencimento dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, altera as

Leis n° 12.974, de 28 de julho de 1998, e n° 13.770 , de 6 de dezembro de 2000, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O valor do padrão TC-01 da Tabela de Esca lonamento Vertical de

Vencimentos dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado, constante no Anexo V

da Lei n° 13.770, de 6 de dezembro de 2000, passa a  ser de R$691,37 (seiscentos e

noventa e um reais e trinta e sete centavos), a partir de 1° de junho de 2010.

Art. 2° – Ao servidor ocupante de cargo de provimen to efetivo das carreiras do

Tribunal de Contas cujo ingresso tenha ocorrido entre 1° de agosto de 2008 e a data

de vigência desta lei fica assegurada a elevação de quatro padrões.

Art. 3° – Ao servidor ocupante de cargo de provimen to efetivo das carreiras do

Tribunal de Contas fica assegurada a parcela de complementação remuneratória,

devida a título de abono, a partir de 1° de janeiro  de 2010.

§ 1° – A parcela de complementação remuneratória de  que trata o “caput” é variável



____________________________________________________________________________
1396

e diferenciada, tem valor máximo de R$1.000,00 (mil reais) e será paga aos

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo:

I – de Agente do Tribunal de Contas, em valor correspondente à diferença entre o

limite de vencimento de R$1.761,34 (mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e

quatro centavos) e o vencimento básico do servidor;

II – de Oficial do Tribunal de Contas, em valor correspondente à diferença entre o

limite de vencimento de R$2.866,56 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e

cinquenta e seis centavos) e o vencimento básico do servidor;

III – de Técnico do Tribunal de Contas, em valor correspondente à diferença entre o

limite de vencimento de R$3.923,11 (três mil novecentos e vinte e três reais e onze

centavos) e o vencimento básico do servidor.

§ 2° – O valor da parcela de complementação remuner atória será recalculado

sempre que houver variação no vencimento básico do servidor, de modo que não

sejam excedidos os limites previstos no § 1° deste artigo.

§ 3° – Não será devido o pagamento da parcela de co mplementação remuneratória

aos servidores cujo vencimento básico exceda os limites previstos no § 1° deste

artigo.

Art. 4° – Ficam transformados com a vacância:

I – em setenta cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Inspetor de

Controle Externo, código TC-NS-01, setenta cargos de Técnico do Tribunal de

Contas, especialidade Técnico de Controle Externo II, código TC-NS-03;

II – em oitenta e um cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade

Técnico de Controle Externo I, código TC-NS-02, cinquenta e oito cargos de Técnico

do Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Controle Externo IV, código TC-NS-

05, nove cargos de Oficial do Tribunal de Contas, especialidade Assistente Técnico

de Controle Externo, código TC-SG-01, que não foram extintos nos termos do art. 14

da Lei n° 10.858, de 5 de agosto de 1992, e quatorz e cargos de Oficial do Tribunal de

Contas, especialidade Assistente de Controle Externo III, código TC-SG-02.

Art. 5° – Os quadros constantes nos Anexos II e III  da Lei n° 13.770, de 2000,

passam a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art. 6° – As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão por conta das
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classificações orçamentárias.

Art. 7° – Fica revogado o inciso II do art. 13 da L ei n° 12.974, de 28 de julho de

1998.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

ANEXO

(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 13.770, de 6 d e dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 31.3.2010.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei n° 13.770 , de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Suplementar

* - A tabela contendo o Quadro Suplementar da Secretaria do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.384 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.384/2010, de autoria do Procu rador-Geral de Justiça, que cria

cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais, dispõe sobre a revisão de vencimentos e dá outras providências,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.384/2010

Cria cargos no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do

Estado, altera a Lei n° 16.180, de 16 de junho de 2 006, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam criados, no Quadro Específico de Pr ovimento Efetivo do Quadro

Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado, constante no

item I.1 do Anexo I da Lei n° 16.180, de 16 de junh o de 2006:

I – cento e vinte e um cargos de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34;

II – duzentos e oitenta e dois cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-

48.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto no “caput”, o número de cargos de

Oficial do Ministério Público e o de Analista do Ministério Público, constantes no item

I.1 do Anexo I da Lei n° 16.180, de 2006, passam a ser, respectivamente, de mil

trezentos e vinte e um cargos e de mil duzentos e trinta e dois cargos.

Art. 2° – Ficam criados, no Quadro Específico de Pr ovimento em Comissão do

Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado,

constante no Anexo III da Lei n° 16.180, de 2006:

I –  dois cargos de Assessor Especial, padrão MP-92;

II – três cargos de Coordenador III, padrão MP-83;

III – cinco cargos de Coordenador II, padrão MP-75;

IV – sete cargos de Coordenador I, padrão MP-71;

V –  cinco cargos de Assessor IV, padrão MP-73;

VI – dez cargos de Assessor III, padrão MP-70.

Art. 3° – Os cargos de Assessor Especial Financeiro , padrão MP-92, e de Assessor

Especial Administrativo, padrão MP-92, a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n°

16.180, de 2006, passam a ser de recrutamento amplo.

Art. 4° – Os cargos de Supervisor I e de Supervisor  II, a que se refere o item C do

Anexo III da Lei n° 16.180, de 2006, passam a denom inar-se, respectivamente,

Assessor Administrativo I e Assessor Administrativo II, mantidos os respectivos

códigos, padrões de vencimento, quantitativos e forma de provimento.
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Art. 5° – O vencimento do cargo de Diretor-Geral, a  que se refere o item A do Anexo

III da Lei n° 16.180, de 2006, passa a corresponder  ao padrão MP-92, mantidos os

respectivos código e forma de provimento.

Art. 6° – Em decorrência do disposto nos arts. 2°, 4° e 5° desta lei, o Anexo III da

Lei n° 16.180, de 2006, passa a vigorar na forma do  Anexo I desta lei.

Art. 7° – Ao servidor do Ministério Público investi do em cargo de provimento em

comissão é vedado o recebimento de horas extras em razão da prestação de serviços

extraordinários.

Art. 8° – O quadro de multiplicadores da Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos constante no item IV.2 do Anexo IV da Lei n° 13.436, de 30 de

dezembro de 1999, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 9° – As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na

Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 20 00.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 1° de

janeiro de 2010 os efeitos do disposto no art. 8°.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

ANEXO I

(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 3° da Lei n° 16.180, de 16 de junho de 2006)

Quadro Específico de Provimento em Comissão

A – Grupo de Direção

* - A tabela contendo o quadro específico de provimento em comissão do Grupo de

Direção do referido anexo foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

B – Grupo de Assessoramento

* - A tabela contendo o quadro específico de provimento em comissão do Grupo de

Assessoramento do referido anexo foi publicada na edição do “Diário do Legislativo”

de 31.3.2010.
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C – Grupo de Supervisão

* - A tabela contendo o quadro específico de provimento em comissão do Grupo de

Supervisão foi publicada na edição do “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 8° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 9° da Lei n° 13.436, de 30 de dezembro de 1999)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos

(...)

IV.2 – Multiplicadores

* - A tabela de escalonamento vertical de vencimentos do referido anexo foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.386 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.386/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que reajusta o

subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.386/2010

Reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O subsídio dos membros da Defensoria Públ ica do Estado, de que trata a

Lei n° 17.162, de 26 de novembro de 2007, passa a s er o constante no Anexo I desta

lei, observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto no “caput”, o Anexo I da Lei n°

17.162, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.
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Art. 2° – O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral, de que trata a Lei n° 17.162, de 2007, passa a ser o constante no

Anexo II desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único – Em decorrência do disposto no “caput”, o Anexo II da Lei n°

17.162, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 17.162, de 26 de novembro de 2007)

I.1 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(com vigência de 1° de maio de 2010 a 31 de agosto de 2011)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública, com vigência

de 1º de maio de 2010 a 31 de agosto de 2011, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

I.2 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(com vigência de 1° de setembro de 2011 a 31 de ago sto de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública, com vigência

de 1° de setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012, f oi publicada no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

I.3 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

(com vigência a partir de 1° de setembro de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio dos membros da Defensoria Pública, com vigência

a partir de 1° de setembro de 2012, foi publicada n o “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2° da Lei n° 17.162, de 26 de novembro de 2007)
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II.1 Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral

(com vigência de 1° de maio de 2010 a 31 de agosto de 2011)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral, com vigência de 1° de maio de 2010 a 31 de

agosto de 2011, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

II.2 Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral

(com vigência de 1° de setembro de 2011 a 31 de ago sto de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral, com vigência de 1° de setembro de 2011 a 31

de agosto de 2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

II.3 Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral

(com vigência a partir de 1° de setembro de 2012)

* - A tabela contendo o subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral, com vigência a partir de 1° de setembro de

2012, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.387 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.387/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que reajusta os

valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que

menciona e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.387/2010

Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder
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Executivo que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam reajustados em 10% (dez por cento),  a partir de 1° de maio de 2010,

os valores das tabelas de vencimento básico das seguintes carreiras e dos seguintes

cargos de provimento em comissão do Poder Executivo:

I – carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica e

Auxiliar de Serviços de Educação Básica, de que tratam os itens I.1, I.2 e I.8 do

Anexo I da Lei n° 15.784, de 27 de outubro de 2005,  e cargos de provimento em

comissão de Secretário de Escola e Diretor de Escola, de que tratam o art. 126 e o

Anexo XXX da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 20 05;

II – carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, Especialista em

Educação Básica da Polícia Militar e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, de que

tratam os itens V.5, V.4 e V.1 do Anexo V da Lei n° 15.784, de 2005, e cargo de

provimento em comissão de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,

de que trata o art. 8°-D da Lei n° 15.301, de 10 de  agosto de 2004;

III – carreiras de Professor de Educação Superior, Analista Universitário, Analista

Universitário da Saúde, Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde e

Auxiliar Administrativo Universitário, de que tratam os itens I.1, I.2, I.3, I.4 e I.5 do

Anexo I da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005;

IV – carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Técnico de Gestão

de Saúde, Técnico de Atenção à Saúde, Analista de Atenção à Saúde, Especialista

em Políticas de Gestão de Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional

da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem,

Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia, Analista de Hematologia e Hemoterapia, Médico da Área de

Hematologia e Hemoterapia, Auxiliar de Saúde e Tecnologia, Técnico de Saúde e

Tecnologia, Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde e Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, de que tratam os

itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.4.1,

I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei n° 15 .786, de 27 de outubro de 2005;

V – carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social, Assistente Executivo da
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Defesa Social, Analista Executivo da Defesa Social, Auxiliar Administrativo da

Defensoria Pública, Assistente Administrativo da Defensoria Pública, Gestor da

Defensoria Pública, Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil e

Analista da Polícia Civil, de que tratam os itens I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.2.1, I.2.2, I.2.3,

I.3.1, I.3.2, I.3.3 do Anexo I da Lei n° 15.961, de  2005;

VI – carreiras de Auxiliar Operacional, Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de

Gestão de Defesa Agropecuária, Fiscal Agropecuário, Especialista em Gestão de

Defesa Agropecuária, Auxiliar de Desenvolvimento Rural, Técnico de

Desenvolvimento Rural e Analista de Desenvolvimento Rural, de que tratam os itens

II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4, II.2.1, II.2.2 e II.2.3 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

VII – carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e

Auditor Interno, de que tratam os itens III.1 e III.2 do Anexo III da Lei n° 15.961, de

2005;

VIII – carreiras de Auxiliar Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e

Gestor Ambiental, de que tratam os itens IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1 e IV.3.1 do Anexo IV da

Lei n° 15.961, de 2005;

IX – carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social,

Analista de Seguridade Social, Médico da Área de Seguridade Social, Auxiliar Geral

de Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Analista de Gestão

de Seguridade Social, de que tratam os itens V.1.1, V.1.2, V.1.3, V.1.4, V.2.1, V.2.2 e

V.2.3 do Anexo V da Lei n° 15.961, de 2005;

X – carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia, Técnico em

Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador

em Ciência e Tecnologia, de que tratam os itens VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do

Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

XI – carreiras de Auxiliar de Cultura, Técnico de Cultura, Professor de Arte e

Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística,

Analista de Gestão Artística, Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino,

Professor de Arte, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, Técnico de Gestão,

Proteção e Restauro e Analista de Gestão, Proteção e Restauro, de que tratam os

itens VII.1.1, VII.1.2, VII.1.3, VII.1.4, VII.2.1, VII.2.2, VII.2.3, VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6,
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VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

XII – carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de Gestão e

Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento, Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades

Operacionais, Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal de Gestão,

Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Auxiliar de

Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista

de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão Lotérica, Técnico de Gestão

Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Auxiliar Administrativo de Telecomunicações,

Assistente Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações,

Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de Desenvolvimento

Econômico e Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de

Administração de Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de

Administração de Estádios, de que tratam os itens VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.2.1,

VIII.3.1, VIII.3.2, VIII.3.3, VIII.3.4, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2, VIII.5.3,

VIII.6.1, VIII.6.2, VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.7.2, VIII.7.3, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3 do Anexo

VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

XIII – carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes

e Obras Públicas, Fiscal Assistente de Transportes e Obras Públicas, Fiscal de

Transportes e Obras Públicas e Gestor de Transportes e Obras Públicas, de que

tratam os itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX da Lei n° 15.961, de

2005;

XIV – carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de Serviços

Governamentais, Agente Governamental, Gestor Governamental, Auxiliar da Indústria

Gráfica, Auxiliar de Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de

Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e

Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, de que tratam os itens

X.1.1, X.1.2, X.2.1, X.2.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3, X.3.4, X.3.5, X.4.1 e X.4.2 do Anexo X

da Lei n° 15.961, de 2005;

XV – carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário, de que

tratam os itens I.1 e I.2 do Anexo I da Lei n° 16.1 90, de 22 de junho de 2006;
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XVI – carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e Analista

Fazendário de Administração e Finanças, de que tratam os itens II.1 e II.2 do Anexo II

da Lei n° 16.190, de 2006.

Parágrafo único – O reajuste previsto no “caput” deste artigo não será deduzido:

I – do valor da Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei n°

15.787, de 27 de outubro de 2005;

II – do valor da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade

Individual e Institucional – Gedama –, instituída pela Lei n° 17.351, de 17 de janeiro

de 2008;

III – do valor da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade

Individual e Institucional – Gedima –, instituída pela Lei n° 17.717, de 11 de agosto de

2008.

Art. 2° – Ficam reajustados em 15% (quinze por cent o), a partir de 1° de maio de

2010:

I – a remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;

II – o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Específico de

Provimento Efetivo da Polícia Civil;

III – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, criada

pela Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003;

IV – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário a que

se refere o art. 6° da Lei n° 13.720, de 27 de sete mbro de 2000;

V – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo,

instituída pela Lei n° 15.302, de 10 de agosto de 2 004.

Art. 3° – O piso remuneratório a que se refere o ar t. 4° da Lei n° 17.006, de 25 de

setembro de 2007, passa a ser de R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais), a

partir de 1° de maio de 2010, observado o disposto nos §§ 1° a 8° do art. 4° e no art.

5° da referida lei.

Art. 4° – A estrutura das carreiras de Assistente T écnico de Educação Básica e

Assistente de Educação, constante nos itens I.4 e I.7 do Anexo I da Lei n° 15.293, de

5 de agosto de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.
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Parágrafo único – Fica suspensa pelo período de dois anos contados a partir da

data de publicação desta lei a exigência de comprovação de certificações para fins de

reposicionamento por tempo de serviço e promoção aos níveis II e III das carreiras de

que tratam os itens I.4, I.5 e I.7 do Anexo I da Lei n° 15.293, de 2004, observando-

se a alteração feita no item I.5 pelo art. 2° da Le i n° 17.006, de 2007.

Art. 5° – O inciso IV do art. 12 da Lei n° 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

IV – para a carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, formação de nível

médio técnico, para ingresso no nível I;”.

Art. 6° – A estrutura da carreira de Assistente Adm inistrativo da Polícia Militar passa

a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 7° – As tabelas de vencimento básico das carre iras de Analista Educacional,

Analista de Educação Básica, Assistente Técnico Educacional, Assistente Técnico de

Educação Básica e Assistente de Educação, constantes nos itens I.3, I.4, I.5, I.6 e I.7

do Anexo I da Lei n.° 15.784, de 2005, passam a vig orar, a partir de 1° de maio de

2010, na forma do Anexo III desta lei.

§ 1° – Dos valores da VTI, a que se refere a Lei n°  15.787, de 2005, percebidos

pelos servidores das carreiras de que trata o “caput”, será deduzido, no todo ou em

parte, o acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação das tabelas de que

trata o “caput” deste artigo.

§ 2° – Quando a dedução a que se refere o § 1° atin gir o valor integral da VTI, o

servidor deixará de percebê-la.

Art. 8° – As tabelas de vencimento básico das carre iras de Assistente Administrativo

da Polícia Militar e Analista de Gestão da Polícia Militar, constantes nos itens V.2 e

V.3 do Anexo V da Lei n° 15.784, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° de maio

de 2010, na forma do Anexo IV desta lei.

§ 1° – Dos valores da VTI, a que se refere a Lei n°  15.787, de 2005, percebidos

pelos servidores das carreiras de que trata o “caput”, será deduzido, no todo ou em

parte, o acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação das tabelas de que

trata o “caput” deste artigo.
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§ 2° – Quando a dedução a que se refere o § 1° atin gir o valor integral da VTI, o

servidor deixará de percebê-la.

Art. 9° – As tabelas de vencimento básico da carrei ra de Médico, de que trata o

inciso X do art. 1° da Lei n° 15.462, de 13 de jane iro de 2005, constantes no item

I.2.5 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° de maio

de 2010, na forma do Anexo V desta lei.

§ 1° – O acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação das tabelas a

que se refere o “caput” resulta de reajuste de 10% (dez por cento) e da incorporação

total da Gratificação Complementar – GC –, de que trata o art. 1° da Lei Delegada n°

44, de 12 de julho 2000, alterado pelo art. 1° da L ei Delegada n° 46, de 28 de julho de

2000, para a carreira de Médico.

§ 2° – Em decorrência do disposto no § 1°, fica ext inta, a partir de 1° de maio de

2010, a Gratificação Complementar – GC – para a carreira de Médico.

§ 3° – O disposto no “caput” aplica-se aos servidor es inativos que fazem jus à

paridade, nos termos da Constituição da República, e aos detentores de função pública

a que se refere a Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 10 – O abono de serviços de emergência de que tratam o art. 21 da Lei n°

15.786, de 2005, e o art. 33 da Lei n° 17.618, de 7  de julho de 2008, terá como limite,

para fins de escalonamento em decreto específico, o maior valor estabelecido no

Anexo V acrescido pelo Decreto n° 44.983, de 19 de dezembro de 2008, ao Decreto

n° 37.118, de 28 de julho de 1995.

Art. 11 – Ficam reajustados em 32,77% (trinta e dois vírgula setenta e sete por

cento), a partir de 1° de maio de 2010, os valores das parcelas mensais

remanescentes dos contratos temporários de prestação de serviço de Médico

celebrados com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig –

vigentes na data de publicação desta lei.

Art. 12 – O disposto nos arts. 1°, 2°, 3°, 7° e 8° desta lei aplica-se, a partir de 1° de

maio de 2010:

I – aos servidores inativos que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República;

II – aos detentores de função pública a que se referem a Lei n° 10.254, de 1990, e o
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§ 3° do art. 10 da Lei n° 15.784, de 2005;

III – aos valores das parcelas mensais remanescentes dos contratos temporários de

prestação de serviço para o exercício de atribuições das carreiras a que se referem

os artigos citados no “caput”.

Parágrafo único – Para os fins do disposto no art. 11 e no inciso III do “caput” deste

artigo, fica dispensada a celebração de termo aditivo aos contratos vigentes na data

de publicação desta lei.

Art. 13 – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1° de maio de

2010, os valores:

I – dos vencimentos específicos dos cargos do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo, passando o Anexo I da

Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007, a vi gorar na forma do Anexo VI desta

lei;

II – dos vencimentos específicos dos cargos do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo,

passando o Anexo I da Lei Delegada n° 175, de 26 de  janeiro de 2007, a vigorar na

forma do Anexo VII desta lei;

III – dos vencimentos dos cargos integrantes do Quadro do Tesouro Estadual a que

se refere o § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 174,  de 2007, passando o Anexo IX

dessa lei delegada a vigorar na forma do Anexo VIII desta lei;

IV – da remuneração dos cargos de Empreendedor Público II e I, a que se referem

os arts. 19 e 20 da Lei Delegada n ° 174, de 2007.

Parágrafo único – O reajuste de que trata o “caput” aplica-se à vantagem pessoal a

que se refere o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, d e 30 de julho de 2003.

Art. 14 – Fica incluída a classe de cargo de Cartógrafo na coluna "Classe" da

Tabela IV.2 do Anexo IV da Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005, na linha de

correlação correspondente à carreira de Gestor Governamental da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

Art. 15 – Fica reajustado em 10% (dez por cento), a partir de 1° de maio de 2010, o

valor do vencimento básico do cargo de provimento em comissão de Capelão, código

EX-12, a que se refere o Anexo VIII da Lei Delegada n° 174, de 2007.
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Art. 16 – O Anexo XLII da Lei Delegada n° 39, de 3 de abril de 1998, passa a

vigorar na forma do Anexo IX desta lei.

Art. 17 – Em decorrência do reajuste para o cargo de Secretário de Escola a que se

refere o inciso I do art. 1° desta lei, e já incorp orados os valores dos reajustes

concedidos até a data desta lei, o art. 126 da Lei 15.961, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 126 – O vencimento básico do cargo de Secretário de Escola, previsto na Lei

n° 15.293, de 2004, será de R$ 635,25 (seiscentos e  trinta e cinco reais e vinte e

cinco centavos) a partir de 1° maio de 2010.”.

Art. 18 – O Poder Executivo republicará os anexos das leis contendo as tabelas de

vencimento básico das carreiras a que se referem os incisos I a XVI do art. 1°, I a V

do art. 2°, o art. 3° e o art. 15, com os valores a tualizados de acordo com o reajuste

previsto nesta lei.

Art. 19 – Ficam revogados:

I – o parágrafo único do art. 47 da Lei n° 15.784, de 2005;

II – os itens II.1.3, II.1.4, II.1.5, II.2.3 e II.2.5 do Anexo II da Lei n° 15.784, de 2005;

III – os itens VI.1.2, VI.1.3, VI.2.2 e VI.2.3 do Anexo VI da Lei n° 15.784, de 2005;

IV – o parágrafo único do art. 16 da Lei n° 15.785,  de 2005;

V – o parágrafo único do art. 16 da Lei n° 15.786, de 2005.

Art. 20 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende - Lafayette

de Andrada.

ANEXO I

(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 37, 38 e 42 da Lei n ° 15.293, de 5 de agosto de 2004)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

(...)

I.4 – ESTRUTURA DA CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO

BÁSICA
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Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária semanal de 30 ou 40 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

(...)

I.7 – ESTRUTURA DA CARREIRA DE ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente de Educação, carga

horária semanal de 30 ou 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 2010)

ESTRUTURA DA CARREIRA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA

MILITAR

Carga horária de trabalho: 30 horas semanais

* - A tabela contendo a estrutura da carreira de Assistente Administrativo da Polícia

Militar, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

ANEXO III

(a que se refere o art. 7° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1° e 14 da Lei n° 15.784 , de 27 de outubro de 2005)

(...)

I.3 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional

I.3.1 – Carga horária: 30 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Analista Educacional, carga

horária semanal de 30 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.3.2 – Carga horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Analista Educacional, carga

horária semanal de 40 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de
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31.3.2010.

I.4 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica

I.4.1 – Carga horária: 30 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária semanal de 30 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.4.2 – Carga horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária semanal de 40 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.5 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional

I.5.1 – Carga horária: 30 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária semanal de 30 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.5.2 – Carga horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária semanal de 40 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.6 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de

Educação Básica

I.6.1 – Carga horária: 30 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária semanal de 30 horas, foram publicadas no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

I.6.2 – Carga horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária semanal de 40 horas, foram publicadas no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

I.7 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Assistente de Educação

I.7.1 – Carga horária: 30 horas
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* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente de Educação, carga

horária semanal de 30 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

I.7.2 – Carga horária: 40 horas

* - As tabelas de vencimento básico da carreira de Assistente de Educação, carga

horária semanal de 40 horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 8° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO V

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.784, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO QUADRO DE

PESSOAL CIVIL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

(...)

V.2 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Administrativo da

Polícia Militar

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Assistente Administrativo da

Polícia Militar, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 31.3.2010.

V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão da Polícia

Militar

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista de Gestão da Polícia

Militar, carga horária semanal de 30 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

31.3.2010.

ANEXO V

(a que se refere o art. 9° da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO
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GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(...)

I.2. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

(...)

I.2.5. Médico

Carga horária: 12 horas

* - As tabelas de vencimento da carreira de Médico, carga horária semanal de 12

horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

Carga horária: 24 horas

* - As tabelas de vencimento da carreira de Médico, carga horária semanal de 24

horas, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

ANEXO VI

(a que se refere o inciso I do art. 13 da Lei n° , de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1° e 2°, o § 6° do art. 3° e o inciso III do § 1° do art. 16 da

Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

* - A tabela contendo os cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 31.3.2010.

ANEXO VII

(a que se refere o inciso II do art. 13 da Lei n° ,  de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem o art. 2°, o § 6° do art. 3° e o art. 21 da Lei Delegada n° 175, de 26

de janeiro de 2007)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E

ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO

PODER EXECUTIVO

* - A tabela contendo os cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo foi
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publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso III do art. 13 da Lei n° , de de de 2010)

“ANEXO IX

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DO TESOURO ESTADUAL

* - A tabela contendo o Quadro de Cargos do Tesouro Estadual foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 31.3.2010.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 16 da Lei n° , de de de 201 0)

“ANEXO XLII

(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada n° 39, de 3 de abril de 1998)

* - A tabela contendo o anexo referido acima foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 31.3.2010.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.390 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.390/2010, de autoria da Mesa da Assembleia, que altera o

valor do índice básico dos vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.390/2010

Altera o valor do índice básico dos vencimentos dos servidores da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O valor do índice básico utilizado para o  cálculo dos vencimentos dos

servidores da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5° da Lei n° 16.833, de 20 de

julho de 2007, passa a ser de R$419,13 (quatrocentos e dezenove reais e treze
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centavos).

Art. 2° – As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão à conta de

recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo efeitos a

partir de 1º  de janeiro de 2010.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.
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Gustavo Valadares - 196 - 197 - 199 - 309 - 359 - 426 - 698 - 881 - 885 - 1025 - 1055

- 1058 - 1060 - 1190

Hely Tarqüínio - 459 - 623 - 691 - 858 - 1006

Inácio Franco - 345 - 358 - 457 - 458 - 904

Irani Barbosa - 54 - 57

Ivair Nogueira - 433 - 904 - 1012
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Jayro Lessa - 311 - 312 - 359 - 639 - 699 - 781 - 818 - 905

João Leite - 51 - 198 - 207 - 474 - 603 - 704 - 705 - 706 - 781 - 819 - 889 - 1050 -

1197 - 1201 - 1307

José Henrique - 187 - 357 - 431

Juninho Araújo - 1191 - 1255

Lafayette de Andrada - 432 - 627 - 905 - 1251 - 1253 - 1318

Leonardo Moreira - 40 - 41 - 44 - 45 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 309 - 310 - 358 -

460 - 461 - 631 - 632 - 634 - 635 - 636 - 702 - 713 - 819 - 1271 - 1272 - 1273 - 1274 -

1275

Luiz Humberto Carneiro - 904 - 1013 - 1255

Marcus Pestana - 10 - 63 - 65 - 657

Maria Tereza Lara - 219 - 236 - 572 - 905 - 1030 - 1031 - 1199 - 1202 - 1313 - 1322 -

1335

Mauri Torres - 707 - 708 - 709 - 710

Neider Moreira - 1243

Padre João - 64 - 296 - 301 - 348 - 349 - 350 - 351 - 434 - 637 - 638 - 664 - 734 - 905

- 1222 - 1228 - 1239 - 1240 - 1242 - 1248 - 1249 - 1252 - 1253 - 1255 - 1261 - 1262 -

1281 - 1283 - 1287 - 1291 - 1293 - 1303 - 1306 - 1325

Paulo Guedes - 13 - 640 - 877 - 883 - 1288

Pinduca Ferreira - 1281
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Rômulo Veneroso - 462 - 866 - 867

Rosângela Reis - 575 - 627 - 865 - 1034 - 1317

Ruy Muniz - 346 - 347 - 359 - 462 - 640 - 714 - 1273 - 1274 - 1275

Sargento Rodrigues - 240 - 291 - 377 - 537 - 547 - 795 - 798 - 875 - 895 - 1241 -

1304 - 1308 - 1312 - 1315 - 1350 - 1357 - 1358 - 1360

Sávio Souza Cruz - 6 - 11 - 597 - 644 - 650 - 651 - 662 - 781 - 819 - 904 - 1271

Sebastião Costa - 426 - 462 - 549 - 691 - 703 - 1275

Tenente Lúcio - 188 - 192 - 194

Tiago Ulisses - 628 - 904 - 1271

Vanderlei Miranda - 58 - 247 - 429 - 535 - 591 - 723 - 786 - 793 - 904 - 1357 - 1358 -

1359

Walter Tosta - 288 - 629 - 863 - 864

Wander Borges - 206 - 207 - 209 - 309 - 312 - 313 - 314 - 344 - 437 - 439 - 462 - 540

- 551 - 559 - 560 - 818 - 819 - 869 - 1014 - 1020 - 1197 - 1314

Weliton Prado - 244 - 294 - 297 - 462 - 467 - 469 - 553 - 587 - 601 - 639 - 711 - 712 -

714 - 869 - 890 - 897 - 899 - 904 - 1015 - 1016 - 1021 - 1198 - 1210 - 1229 - 1230 -

1231 - 1232 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 - 1238 - 1242 - 1306 - 1321 - 1322 - 1324 -

1330 - 1337 - 1344

Zé Maia - 435

Zezé Perrella - 40
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Comissão de Administração Pública - 16 - 53 - 267 - 360 - 386 - 641 - 744 - 946

- 957 - 966 - 976 - 988 - 997 - 1070

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 263 - 314 - 503 - 508 -

750 - 1073 - 1368

Comissão de Constituição e Justiça - 22 - 23 - 24 - 86 - 87 - 88 - 89 - 92 - 98 -

100 - 102 - 104 - 105 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 115 - 116 - 117 -

118 - 129 - 131 - 137 - 141 - 144 - 145 - 146 - 148 - 149 - 258 - 323 - 407 - 414 -

416 - 418 - 421 - 422 - 423 - 905 - 906 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 -

915 - 916 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 930 - 931 - 935 - 937 - 939 - 950 -

953 - 955 - 959 - 962 - 970 - 981 - 994 - 1061 - 1077 - 1084 - 1086 - 1088 - 1089 -

1090 - 1091 - 1093 - 1094 - 1095 - 1097 - 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 - 1103

- 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1109 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 -

1116 - 1117 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1127 - 1128 - 1129

- 1130 - 1141 - 1145 - 1150 - 1153 - 1158 - 1160

Comissão de Cultura - 91 - 94 - 99 - 123 - 264 - 502 - 619 - 751 - 1072

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 384 - 641 - 1063 -

1148 - 1365

Comissão de Direitos Humanos - 19 - 191 - 192 - 268 - 359 - 360 - 392 - 463 -

464 - 558 - 606 - 608 - 741 - 756 - 759 - 828 - 870 - 871 - 872 - 873 - 1021 - 1076 -

1081 - 1198 - 1363

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica - 256 - 321 - 322 -

388 - 510 - 610 - 611 - 613 - 614 - 616 - 640 - 641

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 74 - 138 - 140 - 272 -

387 - 403 - 405 - 413 - 674 - 675 - 676 - 679 - 681 - 682 - 684 - 685 - 686 - 688 -
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745 - 948 - 968 - 979 - 991 - 998 - 1068 - 1083 - 1164 - 1170 - 1171 - 1174 - 1178

- 1183 - 1293 - 1295 - 1369 - 1376

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável - 385 - 401 - 462

- 463

Comissão de Minas e Energia - 255 - 315 - 505 - 640 - 641 - 671 - 747 - 1069

Comissão de Participação Popular - 307 - 813

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 27 - 252 - 508 - 605 -

666 - 668

Comissão de Redação - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164

- 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 -

179 - 424 - 425 - 497 - 621 - 689 - 690 - 857 - 1002 - 1003 - 1004 - 1066 - 1296 -

1297 - 1298 - 1299 - 1300 - 1390 - 1392 - 1393 - 1395 - 1397 - 1400 - 1402 - 1415

Comissão de Saúde - 126 - 150 - 152 - 253 -327 - 360 - 400 - 402 - 498 - 620 -

925 - 1021 - 1064 - 1137 - 1156 - 1168

Comissão de Segurança Pública - 54 - 72 - 192 - 269 - 359 - 360 - 361 - 362 -

391 - 463 - 560 - 669 - 742 - 757 - 870 - 873 - 1074 - 1080 - 1366 - 1370 - 1373

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 261 - 328 - 331 -

360 - 501 - 815 - 816 - 1066

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 259 - 325 - 362

- 506 - 612 - 615 - 641 - 642 - 643 - 714 - 715 - 716 - 750 - 752 - 781

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 90 - 95 - 96 - 97 - 99

- 101 - 133 - 260 - 287 - 320 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 500 - 608 -

609 - 617 - 618 - 619 - 748 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 1071 - 1162
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Comissão Especial - 17 - 74 - 76 - 79 - 81 - 83 - 265 - 272 - 273 - 275 - 281 - 315

- 316 - 318 - 324 - 390 - 391 - 504 - 507 - 667 - 1021 - 1067 - 1181 - 1268

Comissão Interestadual - 1266 - 1267

Decisão da Presidência -  213 - 800 - 895

Mesa da Assembleia  - 855 - 999 - 1269

Palavras do Sr. Presidente - 72 - 562 - 661 - 663 - 1045 - 1220 - 1222 - 1278 -

1302


