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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE ABRIL DE 2010

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.333, DE 31 DE MARÇO DE 2010

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 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 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/3/2010

Presidência dos Deputados José Henrique, Sebastião Costa, Duarte Bechir e Getúlio

Neiva

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

Correspondência: Mensagens nºs 489 e 490/2010 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 4.412 e 4.413/2010, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº

35/2010 (informando sua renúncia ao mandato eletivo de Governador do Estado), do

Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.414 a 4.427/2010 - Requerimentos nºs 5.789 a

5.807/2010 - Requerimentos das Comissões de Segurança Pública e de Direitos
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Humanos e dos Deputados Wander Borges, Adalclever Lopes e João Leite (2) -

Comunicações: Comunicações da Comissão Especial sobre a Arbitragem, da

Comissão de Segurança Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro

Nascimento (3) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago, André

Quintão, Carlos Gomes, Carlos Pimenta e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de

Segurança Pública e do Deputado João Leite (2); deferimento - Votação de

Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e dos Deputados

Wander Borges e Adalclever Lopes; aprovação - Questões de ordem - Requerimento

do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Almir

Paraca - Requerimento do Deputado Célio Moreira; deferimento; discurso do

Deputado Duarte Bechir - 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 - Antônio Genaro -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - 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 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 Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 489/2010*

Belo Horizonte, 26 de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito especial em

favor do Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais

- FUNAPEC.

Tendo em vista que a Lei nº 18.682, de 28 de dezembro de 2009, cria o Fundo de

Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais - FUNAPEC, se faz

necessária a abertura de crédito especial de forma a viabilizar o atendimento das

despesas com o pagamento de benefícios de pecúlio e seguro dentro do Programa

Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais no

âmbito do FUNAPEC, no corrente exercício.

Por entendê-la relevante faço anexar a Exposição de Motivos da Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão.

São estas as razões, Senhor Presidente, que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o Projeto de Lei em epígrafe.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
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Belo Horizonte, de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Encaminho a Vossa Excelência Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito

especial no valor de R$64.960.095,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e

sessenta mil e noventa e cinco reais) em favor do Fundo de Assistência ao Pecúlio

dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

O crédito especial destina-se a cobrir despesas de custeio para pagamento de

benéficos de pecúlio e seguros. Para atender às despesas mencionadas serão

utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de Recursos

Diretamente Arrecadados, previsto para o corrente exercício.

Informo-lhe de que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a Lei nº

18.682, de 28 de dezembro de 2009, que cria o Fundo de Assistência ao Pecúlio dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - FUNAPEC, tornando-se indispensável a

abertura de crédito especial de forma a viabilizar o atendimento das despesas e a

operacionalização do fundo.

Respeitosamente,

Eurico Bitencourt Neto, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.412/2010

Autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo de Assistência ao

Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais - FUNAPEC.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor do Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - FUNAPEC, no valor de R$64.960.095,00 (sessenta e

quatro milhões, novecentos e sessenta mil e noventa e cinco reais).

Parágrafo único - Para fins do disposto no “caput” e para operacionalização do

FUNAPEC fica criada dentro do programa de trabalho do Fundo a ação “Assistência

ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais”, com o valor de

R$64.960.095,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e sessenta mil e noventa e

cinco reais), dentro do Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores

do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes
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do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados,

previsto para o corrente exercício.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, as alterações decorrentes da criação da

unidade orçamentária "Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de

Minas Gerais”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 204 do Regimento

Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 490/2010*

Belo Horizonte, 26 de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Com base no disposto no inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, cumpre-me

apresentar à consideração dessa egrégia Assembleia o anexo projeto de lei, pelo

qual se autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID.

A operação ora proposta tem por escopo a viabilização de recursos, até o limite de

US$18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares), para financiamento do Programa

Nacional de Desenvolvimento do Turismo - Minas Gerais - Prodetur Nacional Minas

Gerais. Nesse contexto, serão financiadas atividades e projetos para implemento do

turismo receptivo em nosso Estado, com o atendimento de demandas tanto em

âmbito nacional como internacional.

Faz-se mister registrar que a operação se propõe ao amparo das normas

constitucionais pertinentes e em acato às diretrizes da Lei de Responsabilidade

Fiscal. Assim é que a proposta prevê o oferecimento de contragarantia à União,

representada pela vinculação de receitas tributárias, e a previsão orçamentária dos

encargos relativos ao serviço da dívida.

Agradeço, na oportunidade, pela especial atenção desse Legislativo à relevância e

prioridade da matéria.

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.413/2010

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito com o

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, em moeda estrangeira, até o valor

equivalente a US$18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares americanos), destinada

ao financiamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - Minas

Gerais - Prodetur Nacional - Minas Gerais.

Parágrafo único - Os recursos da operação de crédito referida no “caput” serão

utilizados no implemento da atividade turística no Estado, mediante atendimento de

demandas a nível nacional e internacional, nos termos do Programa Nacional de

Desenvolvimento do Turismo.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à

garantia oferecida pela União para a realização do aditamento contratual previsto no

art. 1º desta lei as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159,

combinados com o § 4º do art. 167 da Constituição da República.

Art. 3º - O orçamento do Estado consignará anualmente os recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal e ao pagamento de

juros e demais encargos decorrentes desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 35/2010*

Belo Horizonte, 29 de março de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do inciso X do art. 62 da Constituição Estadual, comunico a Vossa

Excelência minha renúncia ao cargo de Governador do Estado de Minas Gerais, para

fins do disposto no § 6º do art. 14, da Constituição Federal, a contar de 31 de março

de 2010.
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Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência meus agradecimentos e as expressões de

meu elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Inocêncio Oliveira, Presidente do Conselho de Altos Estudos e Avaliação

Tecnológica da Câmara dos Deputados, encaminhando exemplar da publicação

dessa Câmara “Alternativas de Políticas Públicas para a Banda Larga”. (- À Comissão

de Transporte.)

Do Sr. Odair Cunha, 3º-Secretário da Câmara dos Deputados, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.197/2009, da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Carlos Nadalutti Filho, Diretor-Presidente da Furnas Centrais Elétricas S.A.,

prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Administração

Pública encaminhado por meio do Ofício nº 75/2010/SGM.

Do Sr. Ramón Villagra Delgado, Cônsul-Geral da República Argentina em Belo

Horizonte, agradecendo a esta Casa tê-lo recebido em 18/3/2010 e a homenagem à

República Argentina a ser realizada em 25/5/2010.

Do Sr. Sebastião Navarro Vieira Filho, Secretário de Desenvolvimento Regional e

Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

agradecendo a liberação, por esta Casa, de servidores para participar da IV

Conferência das Cidades de Minas Gerais.

Do Sr. Antônio Carlos Chaves de Resende, Prefeito Municipal de Lagoa Dourada,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.191/2010, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.191/2010.)

Do Sr. Helder Braga de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Pirapora,

encaminhando moção de apoio à Defensoria Pública do Estado subscrita por todos

os Vereadores dessa Câmara. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Luiz Fernandes Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de

Caxambu, agradecendo o comparecimento dos Deputados Arlen Santiago, Dalmo
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Ribeiro Silva, Ruy Muniz, Alencar da Silveira Jr., Antônio Carlos Arantes e Neider

Moreira a audiência pública da Comissão de Turismo realizada nesse Município. (- À

Comissão de Turismo.)

Do Sr. Antônio Lima Bandeira, Presidente da Emater-MG (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.162 e  5.272/2009, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.496/2010, da Comissã o de Segurança Pública.

Do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, Diretor-Geral da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.142/2009, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios no Estado, apresentando

síntese das ações do programa regional Mais Correios realizadas no segundo

semestre de 2009. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Frederico Guinsburg Saldanha, Superintendente Regional em exercício da

Polícia Federal no Estado, prestando informações relativas a requerimento da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 2.899/2010/SGM.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.443/2010, do

Deputado Doutor Ronaldo.

Do Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior, Presidente do Conselho Estadual do

Idoso de Minas Gerais, solicitando o apoio desta Casa à realização do VIII Encontro

de Conselhos Estaduais do Idoso, de 26 a 29/6/2010. (- À Comissão do Trabalho.)

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

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.391/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e a nota técnica ao Projeto de Lei nº

3.391/2009.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.846/2 009, do Deputado Braulio Braz,

5.126/2009, da Comissão de Direitos Humanos, e 5.253/2009, da Deputada
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Rosângela Reis.

Da Sra. Jomara Alves da Silva, Subsecretária de Obras Públicas da Secretaria de

Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.357/2010, do

Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Antônio Carlos T. Naback, Subsecretário de Assuntos Municipais da

Secretaria de Governo, informando o adiamento de evento relativo à celebração de

convênios.

Do Sr. Cláudio Henrique C. Brasileiro, Juiz de Direito, informando o arquivamento

do processo que menciona, mediante acolhimento de promoção de arquivamento

formulada pelo Ministério Público. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo

e Habitação prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Direitos

Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 364/2010/SGM.

Da Sra. Maria José de Figueiredo Siqueira, Promotora de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.100/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Antônio Marcos Pereira, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia

Civil do Estado de Minas Gerais - Sindpol-MG - e outros, solicitando especial atenção

desta Casa ao pleito de órgãos distintos das Polícias Judiciárias para terem acesso a

sigilo telefônico, informações e localização de ERBs e unidades de telefonia móvel.

Do Sr. Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia de ofício que trata da distorção do

salário da categoria, endereçado ao Governador do Estado. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Eliana Piola, Coordenadora Especial de Políticas Públicas para as

Mulheres - Cepam - (3), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs

5.495, 5.499 e 5.500/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Flaviana de Souza Martins, Coordenadora Especial da Política Pró-Criança

e Adolescente, prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.845/2009, da

Comissão de Participação Popular.
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Do Sr. Rúbio de Andrade, Gerente do Projeto Estruturador de Convivência com a

Seca da Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas (4), prestando informações relativas

aos Requerimentos nºs 5.161, 5.163, 5.174 e 5.179/2009, da Comissão de

Participação Popular.

Do Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social da Secretaria

Nacional de Assistência Social (2) comunicando transferência de recursos relativos a

programas que menciona, destinados à manutenção dos Serviços de Ação

Continuada. (- 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. Júnia Cristina França Santos Egídio, Coordenadora-Geral de Convênios da

Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, informando liberação de recursos

relativos ao convênio que menciona, destinados ao Iepha. (- 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. Cleber Fernando de Almeida, da Secretaria Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

informando a liberação de recursos relativos ao convênio que menciona, destinados à

efetivação do Sisan no Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins

do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Neila Maria Batista Afonso, Diretora do Departamento de Gestão Integrada

da Política da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, encaminhando o Termo Aditivo do

convênio que menciona, firmado entre esse Ministério e o governo do Estado. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

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

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 4.414/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Pró Life, com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Pró Life, com sede no

Município de Itabira.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Walter Tosta

Justificação: O Instituto Pró Life, com sede no Município de Itabira, fundado em

26/5/2007, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, que tem como objetivo

promover a assistência social, a proteção à família, à maternidade, à infância, a

adolescência e à velhice, defender, preservar e conservar o meio ambiente e

promover a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico. A

entidade também promove a educação gratuita e a assistência à saúde na habilitação

e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência ou excepcionais e sua

integração à vida comunitária, defendendo e fomentando, ainda, o acesso aos direitos

constitucionais da pessoa com deficiência ou excepcional.

Pelo exposto, o trabalho do Instituto Pró Life é extremamente meritório. 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 4.415/2010

Declara de utilidade pública a Obra Social Anunciata, com sede no Município de

Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Obra Social Anunciata, com sede no

Município de Montes Claros.
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Art. 2º - Esta lei revoga a Lei nº 6.812, de 1976, que concedeu o título de utilidade

pública às Obras Sociais da Paróquia São Sebastião.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Gil Pereira

Justificação: A Obra Social Anunciata é uma entidade filantrópica com sede no

Município de Montes Claros. Desde 1973, a instituição realiza trabalhos de caráter

educacional, cultural, assistencial e desportivo junto à população carente desse

Município. Naquela época, estava registrada com o nome de Obras Sociais da

Paróquia São Sebastião e foi reconhecida como de utilidade pública pela Lei nº

6.812, de 1976. Por meio de alteração em seu estatuto e regimento interno, em 2003,

passou a denominar-se Obra Social Anunciata e prossegue seu trabalho de

assistência aos excluídos, razão pela qual se justifica este projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.416/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Pirapora - Consep -, 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 Pirapora - Consep -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Gil Pereira

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pirapora - Consep -

é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade

colaborar nas atividades de manutenção da ordem pública no âmbito municipal, a

cargo da fração local da PMMG, com vistas à maior eficiência e presteza de sua ação

em defesa da comunidade local. O reconhecimento da importância do trabalho

desenvolvido pelo Consep e a certeza de que este terá um alcance social ainda maior



____________________________________________________________________________
13

após ser declarado de utilidade pública levaram-nos a apresentar este projeto de lei.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.417/2010

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Jaíba.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

2/7/2006, a entidade tem por objetivos a prática da caridade no campo da assistência

social e da promoção humana, com a manutenção de estabelecimento destinado a

abrigar pessoas de ambos os sexos em condições de saúde física e mental, bem

como a assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de

liberdade e dignidade dos assistidos, visando à preservação de sua saúde física e

mental.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

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 4.418/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Cocais, com

sede no Município de Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de

Cocais, com sede no Município de Barão de Cocais.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

23/2/89, a entidade tem por objetivos: promover a união dos cidadãos residentes no

Distrito de Cocais em torno dos interesses da comunidade; integrar a ação de todos

aqueles que queiram trabalhar pelo desenvolvimento social, humano e cultural dos

cidadãos residentes nesse Distrito; coordenar a discussão e a interlocução em torno

das questões de interesse da comunidade e dos problemas que a afetem, dentro dos

limites das atribuições e competência da Associação; encaminhar propostas e buscar

soluções para as questões levantadas pela comunidade, dentro de sua área de

competência; conjugar esforços no sentido do desenvolvimento e aprimoramento de

atividades que possam gerar renda para os cidadãos residentes no Distrito, buscando

compatibilizar as atividades e os resultados às características ambientais e à cultura

local; conjugar esforços para o desenvolvimento da agricultura familiar,

desenvolvendo ações que visem possibilitar a produção, o escoamento e a

comercialização de seus produtos, assim como empenhar-se na busca de melhores

condições para a aquisição pelos produtores dos insumos necessários a tal fim

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

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 4.419/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e

Reaproveitáveis de Ouro Branco - Ascob -, 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 dos Catadores de

Materiais Recicláveis e Reaproveitáveis de Ouro Branco - Ascob -, com sede nesse

Município.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

26/8/2008, a Ascob tem por objetivos: apoiar e defender os interesses dos catadores

de materiais recicláveis favorecendo sua união e organização; representar seus

associados judicial e extrajudicialmente; manter serviços de assessoria jurídica

visando a defesa dos interesses e direitos dos seus associados; lutar para que os

catadores de materiais recicláveis sejam respeitados por sua atividade e para que

esta seja legalmente reconhecida; lutar para que seus associados possam trabalhar

com segurança e protegidos da ação dos atravessadores intermediários e outros

tipos de exploradores; apoiar a criação de rede, cooperativas e/ou associações que

venham a ajudar e reforçar a luta de seus associados; estimular o processo de

formação e capacitação dos membros da Associação através da arte, teatro e música

como forma de resgate da cidadania e do estabelecimento de relações com os

diferentes componentes da cultura popular; realizar eventos culturais e artísticos que

integrem a experiência dos catadores como trabalhadores ambientais, reconstituindo

o imaginário social e possibilitando uma nova forma de linguagem entre catadores e

comunidade; constituir espaços alternativos para as mais diferentes manifestações

artísticas e culturais, abertas a diferentes formas de participação dos cidadãos;

integrar linguagens artísticas e da cultura com outras esferas do conhecimento e da

vida social, como a sustentabilidade ambiental, inserção no mercado de trabalho,

resgate da cidadania, entre outros, além de promover campanhas voltadas à coleta

seletiva como meio de educação e proteção ao meio ambiente.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por 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 Nº 4.420/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos, Artistas Plásticos e

Produtores Caseiros de Congonhas e Região - Uniarte -, com sede no Município de

Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Artesãos, Artistas

Plásticos e Produtores Caseiros de Congonhas e Região - Uniarte -, com sede no

Município de Congonhas.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

21/7/98, a Uniarte tem por objetivos: apoiar e defender os interesses dos artesãos,

artistas e produtores caseiros de Congonhas e região; prestar todo e qualquer serviço

que venha a contribuir com o fomento e a racionalização da produção artesanal e

manufaturas caseiras, melhorando as condições de vida de seus associados; apoiar a

arte e a cultura popular, a criação artística, desenvolvendo projetos de geração de

renda; representar seus associados coletiva e individualmente, em juízo ou fora dele;

congregar seus associados e dependentes buscando sua união e organização;

desenvolver e apoiar projetos sociais que envolvam a criação artística e cultural,

garantindo a melhoria das condições de vida de seus associados e dependentes;

combater todas as formas de discriminação racial, étnica e de gênero, enquanto

obstáculo à construção da cidadania e constituição dos direitos fundamentais;

implantar pontos de comercialização da produção artesanal, revertendo o produto

para o associado; contribuir para a preservação e defesa do meio ambiente,

colaborando com as entidades ambientais e com as autoridades; lutar pela

legalização da atividade, garantindo meios de superação da pobreza, respeito e

dignidade a todos que exercem esta atividade; apoiar a criação de cooperativas,

transformando-as em instrumentos de geração de renda, proporcionando vida digna a
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seus associados; apoiar e desenvolver projetos de apoio à família, à criança, ao

adolescente, à maternidade e à velhice e outras atividades compatíveis com seus

objetivos.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.421/2010

Declara de utilidade pública a Associação Regional de São Domingos, com sede no

Município de Espera Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Domingos, com sede no Município de Espera Feliz.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

13/5/2002, a Associação tem por objetivos promover, apoiar, coordenar e orientar

toda e qualquer iniciativa que vise o desenvolvimento da comunidade. Promove ainda

a cooperação entre pessoas e entidades, com o objetivo de alcançar melhorias para a

comunidade.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.422/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Vida Natural de Minas Gerais - Instituto

Giraser -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Vida Natural de Minas Gerais

- Instituto Giraser -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

9/12/2006, o Instituto Giraser tem por objetivos: instituir e aplicar uma filosofia de

saúde fundamentada na medicina natural, alternativa, de maneira humanista e

dinâmica, que busque a renovação permanente e esteja voltada para a formação de

uma consciência social crítica, solidária e democrática, visando o equilíbrio das

pessoas; desenvolver trabalhos, mediante colaboração mútua com pessoas e

entidades, visando difundir a prática das terapias holísticas; realizar projetos de

integração do Instituto Vida Natural de Minas Gerais com a comunidade, tornando-o

centro das atividades ligadas aos vários caminhos alternativos para a promoção da

saúde, com ênfase ao estilo de vida natural como meio eficiente de prevenir doenças;

criar centros de estudos, registros e memórias históricas das experiências das

intervenções populares; promover estudos e pesquisas visando desenvolver políticas

públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população; proteger e

defender os interesses difusos da sociedade, em especial os coletivos, como

patrimônio histórico, artístico, cultural, educacional, proteção à saúde, meio ambiente;

e empreender ações nas áreas de promoção social, geração de emprego e renda e

no desenvolvimento econômico.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.423/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São Jorge, com

sede no Município de Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

São Jorge, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

8/8/91, a Associação tem por objetivos: representar seus associados judicialmente e

extrajudicialmente; promover atividades sociais, esportivas, recreativas, culturais,

cívicas e intelectuais objetivando incrementar e estimular o espírito de solidariedade

comunitária entre todos os seus associados; convencionar-se com órgão público

municipal, estadual ou federal visando a consecução de suas finalidades; promover

ciclos de estudos, debates e discussões objetivando a formação e conscientização de

seus associados nas áreas de sua atuação; tomar assento nos Conselhos Municipais

de democracia participativa, entre os quais os da Saúde, da Segurança e do Menor,

bem como quaisquer outros, buscando a participação na construção das políticas

públicas voltadas para áreas de interesse dos associados; incentivar a organização

dos seus associados priorizando as formas associativas e cooperativas fundadas nos

princípios da economia popular solidária; incentivar o debate acerca da agricultura

urbana e periurbana como alternativa de geração de renda e emprego; conhecer,

incentivar e catalogar todas as manifestações culturais e folclóricas do Município;

discutir, participar e exigir a implementação de políticas públicas que visem fomentar

as manifestações culturais e folclóricas do Município; incentivar e buscar o

intercâmbio e a integração econômica, cultural e social entre os bairros e as

comunidades rurais; incentivar a conscientização ambiental com a implementação de

projetos, como reciclagem e coleta seletiva de lixo, entre outros.
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O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

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 4.424/2010

Declara de utilidade pública a Associação Civil Brigadas Voluntárias de Combate a

Incêndio e Defesa Civil de Ouro Branco - ACBVCIDCOB -, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil Brigadas Voluntárias

de Combate a Incêndio e Defesa Civil de Ouro Branco - ACBVCIDCOB -, com sede

nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Padre João

Justificação: Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

25/8/2002, a Associação tem por objetivos a proteção e o salvamento do patrimônio

natural, histórico e humano do Município nos casos de incêndios, sinistros,

calamidades públicas ou similares, como enchentes e desmoronamentos; a coleta,

doação ou distribuição de medicamentos e alimentos para os flagelados de desastres

naturais ou sinistros; e a prestação de socorro e resgate em casos de acidentes,

servindo a toda a população.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- 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,
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do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.425/2010

Dispõe sobre a colocação de mensagens nos rótulos ou embalagens de água

mineral e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os rótulos ou embalagens de água mineral produzidas ou comercializados

no Estado deverão conter mensagens destacando a importância medicinal e

terapêutica da água.

Parágrafo único - A mensagem de que trata o "caput" deverá ser inserida de modo

visível, ocupando área de, no mínimo, 30% (trinta por cento) da dimensão do rótulo

ou da parte impressa da embalagem do produto, sendo admissível a afixação de

etiqueta adesiva.

Art. 2º - A confecção do texto informativo e seu conteúdo, bem como o controle e a

fiscalização do cumprimento desta lei, ficam a cargo do órgão competente, a ser

definido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é ampliar a divulgação de informações,

bem como conscientizar as pessoas sobre a importância da água, recurso natural

para a saúde de todos nós.

Quando a água é perdida, a pele se desidrata, fica áspera e se torna vulnerável ao

processo de envelhecimento. Por isso, é importante mantê-la sempre hidratada. Além

disso, eliminamos cerca de dois litros por meio da urina, suor e fezes. Se essa

quantidade não for reposta, inicia-se um processo de desidratação e intoxicação. A

maioria das pessoas não a associa a uma boa alimentação, mas esta é, depois do

oxigênio, a substância mais importante para a manutenção da vida. Composta por

duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio (H2O), a água se destaca como a

substância mais abundante no corpo humano, chegando a constituir entre 50 e 65%
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do peso de um adulto razoavelmente magro.

A água desempenha um papel essencial em quase todas as funções do corpo

humano. É utilizada para a digestão, para a absorção e para o transporte de

nutrientes; serve de meio para uma série de processos químicos; assume o papel de

solvente para os resíduos do corpo e também os dilui para reduzir sua toxicidade,

ajudando no processo de excreção do corpo. Ajuda ainda a manter a temperatura do

corpo estável. Além disso, a água proporciona uma camada protetora para as células

do corpo e, sob a forma de líquido amniótico, protege o feto em desenvolvimento. A

água é necessária à formação de todos os tecidos do corpo, fornecendo a base para

o sangue e todas as secreções líquidas (lágrimas, saliva, sucos gástricos, líquido

sinovial, entre outros), que lubrificam os diversos órgãos e juntas. Também mantém a

pele macia e elástica.

Com o envelhecimento, o corpo começa a ressecar cada vez mais. Por exemplo, o

corpo de um bebê recém-nascido consiste em 75 a 80% de água, contra apenas 50%

no caso de um corpo adulto, depois de atingir a faixa etária de 60 a 70 anos. Este

processo de ressecamento se reflete na pele enrugada, no fluxo reduzido de saliva e

nas juntas, que endurecem naturalmente ao envelhecer.

A água é o mais abundante e o mais barato de todos os líquidos existentes para

matar a sede. É necessária para que o corpo possa exercer praticamente todas as

suas funções, inclusive os processos químicos. Nutrientes essenciais são

transportados para as células do corpo através da água, que proporciona uma

camada protetora para todas as células do corpo. Através da transpiração, ajuda a

manter a temperatura normal do corpo, especialmente quando o tempo está quente e

úmido. É um lubrificante essencial do corpo, e beber bastante água pode ajudar na

prevenção de cálculos renais.

O adulto necessita ingerir em média de 6 a 8 copos de água por dia. A maior parte

provém de bebidas, como água pura, café, chá, sucos e refrigerantes, mas uma

quantidade substancial está contida nos alimentos. As frutas e os legumes, por

exemplo, contêm entre 70 e 95% de água, um ovo contém 75%, as carnes, as aves, e

os peixes, entre 40 e 60%, e os pães, 35%. O metabolismo de carboidratos, proteínas

e gorduras também contribuem com uma pequena quantidade de água. As



____________________________________________________________________________
23

necessidades diárias variam consideravelmente. É preciso consumir mais água no

calor, durante exercícios ou febre, resfriados ou outras doenças. É necessário ingerir

maior quantidade de água também durante a gravidez, tendo em vista a formação do

líquido amiótico, o aumento no volume de sangue e as necessidades do feto em

desenvolvimento. Da mesma maneira, mães com filhos lactentes precisam aumentar

sua ingestão de líquidos para produzir leite, que contém 87% de água.

Via de regra, a quantidade de água consumida deve ser igual àquela que é

eliminada pela urina ou pelas fezes, pelos pulmões ou pela transpiração. O uso de

diuréticos ou outros medicamentos requer uma ingestão adicional de líquidos. Beber

grandes quantidades de chá ou café, porém, tem um efeito igualmente diurético, o

que pode anular a ingestão adicional. Comer alimentos salgados também aumenta a

necessidade de ingestão de água para manter o correto equilíbrio dos líquidos do

corpo.

Qualquer redução no conteúdo de água do corpo resulta em uma redução do

volume de sangue, um leve aumento da sua salinidade e uma queda na produção de

saliva. Essas mudanças desencadeiam um processo químico e hormonal que resulta

em sensação de sede, que pode ser rapidamente satisfeita bebendo-se água ou outro

líquido. Nesse meio tempo, os rins conservam a água, retornando-a para o fluxo

sanguíneo, o que resulta em uma urina mais concentrada. A propósito, deve-se notar

que o subconsumo crônico de água aumenta o risco de cálculos renais ou cálculos na

bexiga.

Com a idade, a sede naturalmente diminui, de forma que pessoas mais idosas

devem criar o hábito de beber água periodicamente mesmo sem sentir sede. Pode

ainda surgir uma defasagem entre a sede e a necessidade do corpo de ingerir água

durante exercícios intensos ou quando o tempo está extremamente quente e úmido.

Nesse caso, ao sentir sede, a pessoa poderá já estar parcialmente desidratada. Para

impedir uma desidratação nessas circunstâncias, é importante ingerir água ou outros

líquidos regularmente.

Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Arlen
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Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 333/2007 nos termos do § 2º do art. 179 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.426/2010

Declara de utilidade pública a Casa Abrigo Leleco para Crianças, com sede no

Município de Espera Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Abrigo Leleco para Crianças,

com sede no Município de Espera Feliz.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: A Casa Abrigo Leleco para Crianças, com sede no Município de

Espera Feliz, é uma associação sem fins econômicos, que tem por finalidade acolher

e prestar assistência integral e temporária às crianças pertencentes à Comarca de

Espera Feliz em situação de risco ou que aguardam decisão judicial.

Considerando que o trabalho desenvolvido pela entidade é valoroso para os jovens

dessa região, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei,

que pretende outorgar-lhe o título de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.427/2010

Declara de utilidade pública o Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao

Câncer - NC -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Voluntários de Caratinga no

Combate ao Câncer - NC -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2010.

José Henrique

Justificação: O Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao Câncer, com
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sede nesse Município, na Rua Coronel Antônio da Silva, 279, encontra-se em

contínuo e regular funcionamento desde julho de 2000.

O Núcleo tem por finalidades proporcionar apoio ao paciente de oncologia e à sua

família, congregar voluntários com interesse em orientar as pessoas na prevenção e

combate ao câncer e promover atividades com vistas a angariar recursos para

manutenção dos serviços prestados a pessoas carentes.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta 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.

REQUERIMENTOS

Nº 5.789/2010, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Júlio Gomes Ferreira por sua eleição para o cargo de

Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Maquinismos, Ferragens, Tintas e

Material de Construção de Belo Horizonte - Sindimaco. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.790/2010, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Manga pelos 87 anos de emancipação desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.791/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Educação e ao Reitor da UFMG pedido de providências para que se

estude a viabilidade da implantação de um câmpus estendido dessa Universidade em

Contagem, preferencialmente na região de Nova Contagem, na divisa com o

Município de Esmeraldas. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.792/2010, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária pedido de providências com vistas

à prorrogação do prazo estabelecido no art. 2º da Portaria nº 937, de 2/10/2008. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.793/2010, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Joana d'Arc Silva por sua eleição e posse no cargo de

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dores do Indaiá -
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Sindisemdi.

Nº 5.794/2010, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Patrícia Delfino por seu desempenho no cargo de

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dores do Indaiá -

Sindisemdi. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 5.795/2010, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Santa Casa de Montes Claros pela obtenção do

Certificado de Acreditação Hospitalar, concedido pela Organização Nacional de

Acreditação e pelo Ministério da Saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.796/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Escola Estadual Professor João Fernandino Júnior pelos

45 anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.797/2010, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao Vice-Governador do Estado pedido de informações sobre os motivos

pelos quais o Estado não assinou ainda convênio para implantação do Sistema

Automatizado de Identificação de Impressões Digitais - Afis. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.798/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro das Cidades, ao Procurador-Geral da República, ao

Secretário de Desenvolvimento Regional, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Comitê

da Bacia do Rio das Velhas e à Comissão do Plano Diretor Metropolitano de Lagoa

Santa pedido de providências com vistas à garantia da preservação do patrimônio

histórico, cultural e ambiental de Lagoa Santa e da qualidade de vida de sua

população, enviando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião

extraordinária dessa Comissão em 15/3/2010. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 5.799/2010, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado à Diretora-Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - Anac -

pedido de providências para que os voos de areronaves com mais de 50 assentos

continuem utilizando o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins. (- À Comissão de

Transporte.)
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Nº 5.800/2010, da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o

Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - Cipe São

Francisco -, em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente

pedido de providências para que sejam elevados de R$780.000,00 para

R$1.560.000,00 os recursos destinados à Ação Apoio à Operacionalização das

Entidades Colegiadas da Agenda Azul, do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.801/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes - DNIT - pedido de providências para que se dê prioridade ao projeto de

construção de anel rodoviário em Manhuaçu e para que se realizem estudos com

vistas à correção do traçado e à implantação de sinalização em trechos perigosos de

rodovias, na região desse Município. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.802/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para que as escolas

públicas de Manhuaçu e região recebam equipamentos de segurança e para que

essas escolas, especialmente a Escola Estadual Santa Filomena, no Distrito de Santa

Filomena, em Santana do Manhuaçu, passem a contar com profissionais de

segurança.

Nº 5.803/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

nomeação de todos os aprovados em concurso para os cargos de Agente da Polícia

Civil e Delegado da Polícia Civil.

Nº 5.804/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado aos Secretários de Defesa Social e de Esportes e da Juventude e à

Secretária de Desenvolvimento Social pedido de providências para que o Estado

estabeleça parcerias com o Município de Manhuaçu, bem como com outros da

região, com vistas à realização de projetos sociais de prevenção da criminalidade, de

assistência a adolescentes e de execução de políticas antidrogas.

Nº 5.805/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à
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alocação de pessoal capacitado para operar, sob a coordenação da PMMG,

equipamentos adquiridos pela sociedade civil para monitoramento da região central

de Manhuaçu.

Nº 5.806/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para a

implantação de posto policial na comunidade de Vila Nova, em Manhuaçu.

Nº 5.807/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para a ampliação dos efetivos dessas corporações na região de

Manhuaçu e para a realização de estudos sobre a viabilidade da criação de uma

Região Integrada de Segurança Pública com sede nesse Município.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Segurança

Pública e de Direitos Humanos e dos Deputados Wander Borges, Adalclever Lopes e

João Leite (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão Especial sobre a

Arbitragem, da Comissão de Segurança Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva

e Elmiro Nascimento (3).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, o motivo que nos traz a esta tribuna é uma

pequena prestação de contas de alguns problemas que se arrastam há muito tempo.

Agora, infelizmente, o Governador Aécio Neves, que tanta coisa boa fez por este

Estado, e ainda fará muito mais, acaba de enviar a mensagem em que renuncia ao

seu mandato para postular a vaga de Senador da República por Minas Gerais. Vimos

uma quantidade enorme de estradas serem feitas, mais de 220, um recorde de todos

os tempos da nossa história mineira.

Sonhos praticamente impossíveis de ocorrer, como a estrada de São João da Ponte

até Varzelândia, que já foi inaugurada. E também, caro Vice-Prefeito de Ibiricatu,

Renato, a estrada de Varzelândia até Ibiricatu já está quase pronta. Estive lá nesse
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final de semana. Vimos ainda a recuperação de todas as estradas estaduais. Há

pouco tempo, estivemos em Montalvânia com o Prof. Anastasia, nosso Governador,

que assumirá amanhã. Lá, as Diretoras e professoras das escolas já não tinham

nenhum pedido para fazer a respeito das reformas e das ampliações das escolas. Da

mesma maneira, inúmeras escolas das cidades de Januária, São Francisco, Salinas,

Taiobeiras, São João do Paraíso. Aliás, na semana passada, várias Diretoras de São

João do Paraíso, principalmente das localidades de Boa Sorte e Barrinha, estiveram

conosco na Secretaria de Estado de Educação, despachando, e receberão, em abril

ou maio, o comunicado de reforma e ampliação tão necessárias e do enquadramento

no Programa Agroescola, a fim de melhorar a qualidade da água daquelas duas

localidades.

Vimos, então, uma melhora muito grande em Minas Gerais. Também o Pro-Hosp

trouxe grande melhora aos nossos hospitais. Mas, infelizmente, o governo federal não

consegue abrir os olhos para os problemas do País. A saúde está sucateada: há 16

anos, paga-se por uma consulta pelo SUS R$2,45; temos hoje 100 mil cancerosos na

fila de radioterapia, mas não temos aparelhos, porque, nos últimos 16 anos, foram

apenas 10% de aumento na tabela de remuneração pelo procedimento feita pelo

governo federal. Chega-se a situações extremas, como é o caso da Santa Casa de

Belo Horizonte, que ganhou aparelhos de radioterapia do Ministério da Saúde, mas,

para que funcionem, não paga o suficiente sequer para sua manutenção e para os

funcionários. Foram 10% de aumento na radioterapia; 600% de aumento no salário;

700% na energia elétrica. Esse é o caos a que o governo federal levou o SUS.

Diz-se que a razão de tudo isso foi o fim da CPMF. Quanta inverdade dos que têm

a coragem de dizer isso! Mesmo quando tínhamos a CPMF, a situação já estava

muito ruim: pagamentos abaixo dos custos aos hospitais; médicos aviltados, etc.

Agora mesmo, vários profissionais competentes e estudiosos, que terminaram seu

curso, fizeram a residência e frequentam congressos, são anestesistas em Montes

Claros e recebem de R$20,00 a R$30,00 por um procedimento que diz respeito à

vida; se fazem três anestesias ao dia, ganham R$60,00, e pouco mais de R$1.000,00

ao fim do mês, do que ainda se desconta o Imposto de Renda. Para essa situação,

peço a atenção do Presidente Lula, que já está lançando o PAC 2, sem ter feito o
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PAC 1; que está prometendo 3 milhões de casas sem ter concluído o primeiro milhão

prometido. Que coisa!

Felizmente, em Minas Gerais a situação é diferente. Estamos vendo o Governador

Aécio Neves sair enquanto votamos aqui a recomposição salarial para professores,

profissionais da segurança pública e da carreira jurídica e outras carreiras. A palavra

aceita tudo: diz-se que o Governador não está cumprindo o piso da educação. O

salário está pouco, é certo, mas foi o possível, porque, diferentemente do que o que

se faz em Brasília, o nosso Governador não descumpre a lei, e a Lei de

Responsabilidade Fiscal chega a determinado limite. Hoje o professor vai ter, para um

contrato de 24 horas, o teto bruto, total, de R$935,00; se ele tiver dois contratos,

serão R$1.870,00, no total bruto, para o iniciante. Ainda é pouco, mas foi o possível

de ser feito pelo Governador, e não queremos, de maneira alguma, jogá-lo na lata de

lixo, porque é muito importante e o impacto, de mais de R$1.000.000.000,00, é muito

grande.

Antes de conceder aparte ao Deputado Wander Borges, quero dizer que amanhã,

finalmente, será dada a ordem de início de uma das grandes estradas do Proacesso,

a que ligará Januária a Cônego Marinho - trecho pronto - e Cônego Marinho a

Miravânia, obra pela qual o Prefeito Elídio e os moradores da cidade estão tão

ansiosos.

São 66kms, R$45.000.000,00, 4.500 habitantes em Miravânia, então somente essa

estrada soma quase R$10.000,00 por habitante, mas tirará aquele povo da

indignidade de não poder sair da cidade, quando está chovendo. Em abril, a firma

deverá começar a montar o seu canteiro de obras.

Gostaria de dizer também que lutamos, há muitos e muitos anos, pela continuação

da BR-135. Trata-se de uma estrada federal, que liga Itacarambi, São João das

Missões, Manga, Montalvânia e Cocos (BA). Acontece que, em todo esse período, a

nossa estrada ainda não foi feita. Há um ano, eu, os Deputados Federais Márcio

Reinaldo, Humberto Souto e Virgílo Guimarães, o Prefeito Quinquinha, de Manga; o

Prefeito Pe. Zé, de Montalvânia; o Prefeito José Nunes, de São João das Missões; o

Prefeito Toninho Marinho, de Juvenília; o Prefeito Bila, de Miravânia; o Prefeito

Rudimar, de Itacarambi; e vários outros Prefeitos estivemos com o José de Alencar, e
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lá ele viu que o Exército, que faria o projeto da BR-135, já havia estourado o prazo

por duas vezes, e não o havia feito. Na mesma hora, o mineiro Vice-Presidente José

Alencar telefonou para o Comandante-General do Palácio do Planalto e exigiu que o

projeto ficasse pronto. Foi quando ele ficou. Tal projeto vai de Manga à Montalvânia e

Cocos (BA). Além disso, José de Alencar mandou que realizassem a licitação,

dividida em dois trechos: um de Monte Rei a Montalvânia e Cocos (BA); e o outro de

Monte Rei a Manga. No primeiro, a proposta da firma já foi, aliás, aberta, mas

estamos esperando a ordem de início, enquanto, no outro, esperamos a tramitação

de licitação.

Na quarta-feira da semana passada, o mineiro Vice-Presidente José de Alencar

voltou a nos receber. Eu, os Deputados Márcio Reinaldo e Humberto Souto, o

Prefeito Quinquinha, de Manga, o Prefeito Pe. Zé, de Montalvânia, o Prefeito José

Nunes, de São João das Missões, estávamos presentes nesta reunião; então

agradecemos a ele o que o governo federal havia deixado parado, o término do

projeto e a licitação. Além disso, pedimos que a ordem de início ocorresse o mais

rápido possível. José de Alencar telefonou para o Ministro Alfredo Nascimento - que

se desincompatibiliza amanhã -, pois estava em Manaus, e pediu a ele que, tão logo

as condições legais estejam prontas, dê a ordem de início para essa obra tão

sonhada e tão sofrida.

Queremos aqui, publicamente, agradecer ao Vice-Presidente José Alencar por

assumir o papel que o governo federal não quis assumir pela maneira normal. Ele,

usando o seu prestígio, deu esse presente aos mineiros que o elegeram para

Senador e para Vice-Presidente da República, cujo mandato está terminando, sempre

honrando as melhores tradições de Minas Gerais.

Há sete anos, tentamos conseguir essa estrada. Deputado Wander Borges, hoje

estamos bastante tristes, porque vemos a renúncia desse homem brilhante, desse

mineiro carismático, desse brasileiro que tanto fez por nossa terra. Antes de o Aécio

assumir o governo, ele foi ao Presidente da República para que pudesse conseguir

uma verba para consertar as estradas e pagar o 13º salário. Com esse dinheiro, o

Governador Itamar pagou o 13º salário dos funcionários, pois, se não fosse dessa

forma, nem o 13º salário os funcionários teriam. A situação em que se encontrava o
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Estado de Minas Gerais era a de um Estado caloteiro, um Estado que não tinha

viaturas para a segurança pública, que não podia pagar o borracheiro para consertar

o pneu furado da viatura. O salário dos funcionários, que já era pequeno, não era

pago em dia e, às vezes, em algumas escalas, chegava a atrasar quase um mês. O

Estado ficou sem pagar o 13º salário por 14 anos.

O Aécio entrou, consertou as finanças de Minas Gerais e conseguiu manter os

salários em dia, fazer a reforma das escolas e das estradas, para atender a todos os

mineiros. Criou o Pro-Hosp e tantos outros programas, pagou o 13º salário em dia e

também o 14º salário. Está começando a fazer a recomposição salarial votada agora,

que beira os limites da irresponsabilidade, porque o Governador tem de cumprir a Lei

de Responsabilidade Fiscal. Esperamos que nenhuma crise venha pela frente, como

no ano passado, que tirou mais de R$2.000.000.000,00 de Minas Gerais. Se por

acaso vier crise e nossa arrecadação cair, sem sombra de dúvida, Deputado Wander

Borges, este aumento extrapolará e não cumpriremos a Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Nossa alegria é pela ordem de início de um dos últimos trechos do Proacesso para

nossa querida Miravânia e pelo Vice-Presidente da República ter mandado terminar o

projeto e fazer a licitação, a nosso pedido e a pedido dos Deputados Márcio Reinaldo

e Humberto Souto; dos Prefeitos, principalmente o Quinquinha, de Manga; e do Padre

Zé, de Montalvânia, que são os mais sofridos. Essas duas cidades estão na mesma

região de Juvenília, onde está sendo feito o Proacesso a Montalvânia. Concedo

aparte ao nobre amigo Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Arlen Santiago, Srs.

Deputados, quero parabenizá-lo pela explanação e dar talvez pequena contribuição.

Existe preocupação constante no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal. Por

curiosidade, hoje acompanhei o Governador na inauguração da etapa da Avenida

Antônio Carlos, obra extremamente bela, em parceria com o Prefeito Márcio Lacerda,

de Belo Horizonte. Agora falta pensarmos para daqui a mais alguns anos, Deputados

Dinis Pinheiro, André Quintão, Arlen Santiago. Talvez possamos varar a Avenida

Antônio Carlos por dentro da Rodoviária de Belo Horizonte e sair na Avenida Afonso

Pena. Esse deve ser mais um sonho dos belo-horizontinos. Acompanhei ainda o
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Governador à Serra da Piedade, na divisa de Caeté e Sabará, onde ele agradeceu a

oportunidade de ser Governador, de gerir este Estado e contribuir, como V. Exa.

acaba de mencionar.

No que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma preocupação vem à tona.

Com os percentuais de aumento que demos aqui ontem, nos aproximaremos dos

50%, que constam nos limites da lei. Aí vem a pergunta: é o salário do servidor que

está alto? Não - que isso fique bem claro. Está baixa é a receita que temos para

bancar um Estado como Minas, assim como tantos outros deste país. Verificamos

que a União não chega a pouco mais de 30% da sua receita corrente líquida, ao

calcular seu percentual com gasto com pessoal. Essa discussão tem de ser feita pelo

conjunto da sociedade, senão continuaremos nos digladiando, porque existe

necessidade premente de reposição salarial.

Sou funcionário público de uma época em que nosso pagamento era escalonado.

Pagava-se o 13º salário quando dava. As coisas se organizaram, mas agora temos

de discutir sobre como melhorar a arrecadação dos Estados membros da Federação.

Aí só há o pacto federativo. Não podemos permitir que a concentração maciça de

recursos continue nas mãos do governo federal. Quando vamos falar da saúde... (- É

interrompido.)

O Sr. Presidente - Informo ao nobre orador Deputado Arlen Santiago que seu tempo

se encontra esgotado.

O Deputado Wander Borges - Concluirei e devolverei a palavra a V. Exa., Deputado

Arlen Santiago. Parece que todo mundo está fazendo vista grossa à saúde. Temos

problema sério na Emenda à Constituição nº 29, quanto à remuneração da tabela do

SUS, que precisa ser atualizada.

Como o tempo está escasso, devolvo a palavra a V. Exa., agradecendo-lhe

carinhosamente. Quero deixar registrado o meu abraço ao Governador Aécio Neves,

que ora se despede e vai buscar o seu caminho com competência, afinco e com o

entendimento que possui sobre o processo político. Muito obrigado, Deputado Arlen.

O Deputado Arlen Santiago* - Eu que agradeço, Deputado.

Sr. Presidente, apenas gostaria de dizer ao Governador Aécio Neves que vá em

paz e tenha a certeza do dever cumprido. Valeu, Aécio; conte conosco.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

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

servidores que acompanham os trabalhos da Assembleia, boa-tarde. Venho a esta

tribuna nesta tarde para falar sobre uma decisão que está sendo comunicada, neste

momento, em Brasília, a todo o País. O Ministro Patrus Ananias, após muita reflexão

e muito diálogo com o nosso partido, o PT, com o Presidente Lula e com Lideranças

de outros partidos, está comunicando formalmente que, em função da legislação

eleitoral, da ampla mobilização de setores e da vontade partidária do PT, está

desincompatibilizando-se com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome. Essa é uma decisão difícil, sofrida, tendo em vista todo o trabalho realizado

desde 2004 pelo Ministro e ex-Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias. Vale

lembra que esse Ministro implantou o programa Bolsa-Família, que hoje atende mais

de 12 milhões de brasileiros, e coordenou não apenas as ações do Fome Zero, de

combate à fome e promoção da segurança alimentar em nosso país, como também

programas da agricultura familiar, da aquisição direta de alimentos, das cisternas e

tantos outros programas importantes.

O Ministro Patrus foi também responsável pela implantação dos Sistema Único da

Assistência Social em nosso país, e, com o esforço da equipe do Presidente Lula,

conseguiu retirar 20 milhões de brasileiros da miséria absoluta. Esse é um trabalho

que não recebe nenhum tipo de questionamento, reconhecido por todos, um trabalho

absolutamente republicano, sem conotação ou coloração partidária. Todos os

Municípios brasileiros, Deputado Adelmo, sem exceção, são beneficiados por

programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Neste momento em que o PT apresenta à sociedade mineira dois excepcionais pré-

candidatos, Patrus Ananias e Fernando Pimentel, o entendimento de todos as

correntes do partido é que é fundamental que os nossos dois pré-candidatos - como

bem disse o Deputado Durval Ângelo - estejam rigorosamente à disposição para um

diálogo permanente com o nosso partido e, depois, com os partidos da base aliada do

Presidente Lula, a fim de construirmos uma alternativa democrática popular para

Minas Gerais. Vamos fazer por Minas o que o Presidente Lula está fazendo pelo
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nosso país.

Neste momento, o Ministro comunica sua decisão, com o coração aquecido pelas

realizações e pelos resultados, mas também com a convicção de que, respeitados os

calendários internos do PT e dos partidos da base aliada, coloca-se, mais uma vez, à

disposição do PT e de Minas Gerais.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado André Quintão, em

primeiro lugar, quero parabenizar V. Exa. e juntar a minha à sua voz, a fim de

saudarmos o nosso extraordinário companheiro Patrus Ananias. Ele tem uma história

de vida e de serviços da mais alta relevância. O nosso companheiro Patrus Ananias,

mais uma vez, assumirá uma posição missionária. Ele tem os ombros fortes, a

consciência tranquila e o compromisso de conduzir um projeto político. Não se trata

apenas do Patrus Ananias, com toda a sua história, dedicação e força. Ele vem

carregado do compromisso de apresentar para Minas um projeto político que tenha a

dimensão deste Estado, a dimensão de futuro, capaz de conduzir Minas para melhor

aproveitar suas riquezas, de gerar emprego e renda e de cuidar com carinho e

respeito, numa relação dialógica, como ele fez permanentemente, dos servidores

públicos. O entendimento dele e o nosso é de que, para um projeto vitorioso para um

Estado da dimensão de Minas, como para qualquer projeto, para que possa ser

vitorioso, é fundamental, necessário e essencial cuidar, com zelo, esmero e respeito,

dos servidores públicos. O sucesso de uma boa administração está nessa relação

respeitosa. Isso é fundamental.

O Patrus vem apresentar a Minas, ser o seu condutor, um projeto político capaz de

dar uma nova dimensão às relações salariais da saúde, da educação e da assistência

social, o que ele tem feito com tanto brilhantismo.

É importante salientar, Deputado André Quintão e colegas presentes, que, das

ações do governo federal, resultaram a inclusão, a passagem, a ascendência das

classes E e D para a classe C de 27 milhões de brasileiros. Isso significa a aquisição

de um novo “status” de cidadania, uma nova condição de vida, de dignidade de uma

população equivalente à do nosso país vizinho, a Argentina - aliás, maior que a da

Argentina -, apenas nesses oito anos.

É com muito orgulho e satisfação que quero rezar pelo Patrus. Sei também que ele
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está deixando o Ministério de Desenvolvimento Social com esse sucesso

extraordinário, com a dedicação, com bilhões de reais a serem aplicados.

Primeiramente temos a certeza de que ele tem uma equipe extraordinária. Conseguiu

nesse tempo, com sua capacidade, sua competência e seu jeito, formar uma

extraordinária equipe gerencial, que, com um número menor que várias Secretarias

de governo de Municípios, está fazendo um trabalho extraordinário. Ele está deixando

um Ministério da mais alta relevância do governo do Presidente Lula para assumir

uma caminhada nova, uma ação em favor de Minas Gerais. O que o Patrus está

fazendo ele faz em favor de Minas, em favor do povo mineiro, em favor de um futuro

reverente, respeitoso, capaz de colocar Minas além do que está hoje, na dimensão

que merece. Muito obrigado.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado André Quintão, dia 30 de março,

a dois dias da data da tragédia, do malfadado Golpe Militar, numa terça-feira da

Semana Santa, a qual teria tudo, do ponto de vista legislativo, para ser uma semana

sem muita novidade, V. Exa. traz a este Plenário uma grande notícia que alegrará

toda a Minas Gerais.

Tenho defendido uma posição, há mais de uma semana, Deputado. Até mesmo

diante de aliados meus, que apoiam a candidatura do Fernando Pimentel, tenho dito

que já está na hora de tanto o Fernando como o Patrus darem demonstração de um

grande gesto partidário para Minas Gerais, isto é, o Fernando afastar-se da

campanha da Dilma e o Patrus, do Ministério. Ambas as Lideranças foram

construídas sobre um trabalho partidário, baseado no carisma de cada um, e é

preciso que se posicionem, sem nenhum tipo de impedimento, em favor de uma

democrática e saudável disputa interna, a fim de termos o Governador de Minas

Gerais.

Ontem eu, V. Exa. e outros companheiros estivemos no Instituto Senso, analisando

a pesquisa de opinião pública. Tanto Patrus como Pimentel estão muito bem situados

na pesquisa. Qualquer um dos dois tem condições de ser Governador de Minas

Gerais. A pesquisa mostra a popularidade do Presidente Lula 10 pontos acima da

popularidade do Governador Aécio.

Um dado da pesquisa qualitativa é interessante. Quando pedem para que seja
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indicada uma obra do governo estadual, ninguém faz indicações. Tudo é feito de

forma geral. Já no governo federal, as indicações são concretas.

Ontem fiz minha defesa e fui repreendido pelo Presidente do PT, por telefone, por

eu ter defendido disputa entre os dois. Eu disse mais, que devíamos fazer, por

consenso, uma disputa democrática em maio. Devemos aferir se o candidato será

Pimentel ou Patrus. Todo o partido precisa de uma definição para termos não o

candidato a Governador de Minas Gerais, mas o futuro Governador de Minas. A

pesquisa de ontem mostrou, com muita firmeza, como o candidato oficial está abaixo

na pesquisa. Quanto mais ele é exposto, mais cai na pesquisa. Esse dado foi muito

importante para nós.

Parabéns pela notícia. Leve ao Patrus, mesmo eu estando na campanha do

Pimentel, minha alegria. Agora tenho a certeza de que teremos um palanque forte em

Minas Gerais para a Dilma, que ganhará neste Estado. Com certeza, elegeremos

também o Governador.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Deputado André Quintão, V. Exa. traz, sem

dúvida nenhuma, a notícia mais importante desta tarde, ou seja, de que o Ministro

Patrus Ananias deixará o Ministério do Desenvolvimento Social para dedicar-se ao

projeto do PT, ajudando o partido a apresentar um nome para o governo de Minas

Gerais.

É muito importante essa notícia. O Ministro Patrus, quando Prefeito de Belo

Horizonte, mudou a cara desta cidade. Patrus, como Ministro de Desenvolvimento

Social do Presidente Lula, tem feito o maior trabalho da história na defesa dos pobres

e excluídos. Só neste ano, o Ministério terá orçamento de R$39.000.000.000,00.

Governo nenhum do passado preocupou-se com os pobres e excluídos.

Hoje a política social do governo Lula é a grande marca, é o reconhecimento deste

governo - reconhecido internacionalmente -, tendo à frente o Ministro Patrus Ananias.

Então, ficamos muito satisfeitos e desejamos ao Ministro Patrus Ananias, nessa nova

jornada, muitas felicidades, pois se trata de uma pessoa muito competente, muito

ética, muito transparente. Ele só não é aparecido como o governador do Estado, que

gasta mais com propaganda daquilo que faz do que com o que faz. O Ministro Patrus

Ananias é mineiro, ele faz caladinho e divulga pouco.
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O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura. Sem dúvida

trata-se de uma decisão política das mais importantes. Talvez seja o Ministro mais

importante do governo Lula, que promoveu a maior obra de inclusão social já vista

neste país. Pela sua mineiridade e pelo seu compromisso com o Estado, tomou a

decisão de se colocar a serviço de um projeto de transformação social em Minas

Gerais. Sabemos que uma longa caminhada hoje se inicia, de construção interna, de

construção junto aos partidos da base aliada, junto a tantos parceiros, porque não

queremos ser donos da verdade.

Deputado Carlin Moura, hoje pela manhã, aqui nesta Casa, muitos Deputados e

Deputadas, talvez pelo desejo ou pelo receio, chamavam o dia de hoje de “Dia do

Fico”, desejando que hoje fosse o “Dia do Fico”, que o Ministro ficasse lá em Brasília.

Eu diria para todos, Deputado Carlin Moura, que hoje é o “Dia do Fico do Ministro

Patrus Ananias em Minas Gerais”; é o dia que o Ministro decidiu ficar, a partir de

segunda-feira, em Minas Gerais, a serviço de um projeto alternativo que redistribua

melhor a renda em Minas, que promova o combate às desigualdades regionais, que

trate com maior dignidade os servidores públicos estaduais. É em nome desse projeto

que o Ministro Patrus Ananias se coloca à disposição das forças que governam o

Brasil, para fazer em Minas o que o Presidente Lula está fazendo em nosso país.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Gomes.

O Deputado Carlos Gomes* - Sr. Presidente, Deputado Sebastião Costa, que

coordena os trabalhos, Deputadas, Deputados, senhoras e senhores, telespectadores

que nos acompanham pela TV Assembleia, servidores que acompanham os nossos

trabalhos pelas galerias, funcionários desta Casa, antes de iniciar o meu

pronunciamento, gostaria de parabenizar o Deputado André Quintão pelo seu

pronunciamento e pela boa notícia que nos trás, da decisão no nosso querido Ministro

Patrus Ananias. Trata-se de um Ministro que tem feito um belíssimo trabalho no

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em todo o País,

melhorando as condições de vida de grande parcela da população brasileira, ou seja,

daqueles mais pobres, daqueles que mais precisam. O Ministro Patrus Ananias tem
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sensibilidade, tem compromisso com este País, com os mais pobres, com os menos

favorecidos, e, naquele ministério, que tem orçamento equiparado com o do Estado

de Minas Gerais, cerca de R$30.000.000.000,00, ali iniciou com muita dificuldade.

Organizando o Ministério em 2004, o Ministro fez um grande trabalho, ajudando

famílias, pessoas mais pobres, não só com o Bolsa- Família, composto por mais de

12 milhões de famílias, mas também com várias outras políticas voltadas para as

camadas mais carentes de todo o País.

Então ficamos muito felizes com essa notícia. Sabemos que o Ministro Patrus

Ananias já não ajudará em todo o Brasil, mas voltará suas energias, da melhor

maneira possível, para Minas Gerais, para renovar a esperança de fazer em Minas o

que temos feito em todo o País, com o Presidente Lula e com toda a sua equipe.

Portanto aguardamos, com muita esperança de dias melhores para Minas Gerais,

que servidores não ganhem abaixo do salário mínimo em áreas como as da

segurança, da saúde, da educação e tantas outras. Há de haver meios, e certamente

haverá, de reconhecer tanto as condições de trabalho dos servidores quanto sua

remuneração. Não é justo, não é correto que, no momento em que nosso país

atravessa períodos bons, de crescimento - mesmo em momentos de crise

internacional, fomos os últimos a entrar na crise e os primeiros a sair -, não tenhamos

meios de pagar melhor, de dar reconhecimento a servidores de áreas tão importantes

como as da segurança, da saúde e da educação. Sabemos também que o Estado

tem compromisso com todas as áreas, mas essas são prioritárias, pois nelas há

pessoas que cuidam da população brasileira no dia a dia. Parabéns ao Deputado

André Quintão, que trouxe essa notícia tão boa para todos nós, mineiro, Deputados,

para esta Casa e para todo o Estado.

Comentarei agora sobre o dia de ontem, 29 de março, que foi muito importante para

todo o País. Estive em Brasília ontem e tive a alegria, a satisfação de participar do

lançamento do PAC 2 com o Presidente Lula, a Ministra Dilma, Governadores,

Ministros, Deputados Federais e Senadores de todos os Estados, num momento

importante, de comemoração, de celebração para toda a Nação. Lá a Ministra Dilma,

com sua equipe, anunciou a segunda etapa do Programa de Aceleração do

Crescimento, o PAC 2, que prevê investimento de R$958.900.000.000,00, entre 2011
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e 2014, em várias áreas, como as de infraestrutura, social, de moradia e saúde.

Enfim, esse Programa dá sequência ao PAC 1, que contou investimentos da ordem

de mais de R$500.000.000.000,00, chegando hoje a R$700.000.000.000,00,

mudando completamente o paradigma de que não há recursos. Há, sim, e muitos.

O Presidente Lula chamou a atenção dos Governadores e dos Prefeitos para

projetos consistentes. Estamos em época de mudança. Agora temos o lançamento do

PAC 2, mostrando que hoje este país tem planejamento, busca fazer investimento e

desenvolvimento de forma sustentável, com inclusão social. No período pós-2014,

está prevista a estimativa de injetar mais de R$630.000.000.000,00 em obras,

totalizando, portanto, R$1.059.000.000.000,00. Os focos são os mesmos da primeira

etapa, iniciada em 2008, logística, energia e núcleo social-urbano. Essas três frentes

foram divididas em seis grandes grupos, a saber: Cidade Melhor, que envolve

mobilidade urbana e saneamento, com o investimento de R$57.000.000.000,00;

Comunidade Cidadã, que envolve a construção de Upas, praças, creches, quadras,

com foco no policiamento comunitário, com o investimento de R$23.000.000.000,00;

Minha Casa, Minha Vida 2, com construção de casas, urbanização e financiamento,

com o investimento de R$278.000.000.000,00 para a construção de mais 2 milhões

de moradias ao longo dos próximos quatros anos, de 2011 até 2014.

O PAC 1 foi para 1 milhão de moradias, e já há mais de 400 mil unidades

contratadas. Esse programa foi muito bem executado neste País por vários órgãos,

principalmente pela Caixa Econômica Federal, com previsão otimista de cumprimento

da meta de 1 milhão até o final deste ano. Agora está sendo lançada a construção de

mais 2 milhões de moradias, principalmente para atender a pessoas com salários

mais baixos. Há, ainda, outras informações importantes. No tocante a água e luz para

todos, os investimentos giram em torno de R$30.000.000.000,00. Quanto a

transportes, aeroportos, rodovias, ferrovias, portos e hidrovias, os investimentos são

de R$104.000.000.000,00. No que se refere a energia - geração, transmissão,

marinha mercante, petróleo -, os investimentos são de R$465.000.000.000,00.

Segundo a Ministra Dilma, o PAC não é uma sigla, tampouco um canteiro de obras;

é uma realização humana. Além de gerar empregos e desenvolvimento, as obras

geram também felicidade, bem-estar para as pessoas e, com certeza, melhoria da
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qualidade de vida.

O Governador da Bahia, Jaques Wagner, discursou em nome dos Governadores

presentes e parabenizou o Presidente Lula e toda a sua equipe de governo,

destacando que estão refundando a Nação brasileira ao assegurar recursos dos

PACs 1 e 2. O Governador disse ao Presidente Lula: “O senhor está refundando a

Nação brasileira na autoestima e na confiança, na visão de longo prazo, de estadista

que requer a continuidade, mas não tem a mesquinharia de achar que a continuidade

tem de ser exclusivamente para os seus. Continuidade é o país mais robusto que

todos queremos. Não interessa o partido; acima da sigla partidária, o que interessa é

a necessidade do povo brasileiro”.

O representante dos Prefeitos, Eduardo Paes, Prefeito do Rio de Janeiro, também

exaltou o trabalho da Ministra Dilma no governo federal, para colocar as ações do

PAC em prática. Sei que a Ministra Dilma parte para novas missões, mas a sua

capacidade gerencial de executar e de dialogar permitiu o diálogo permanente - no

tocante a esse volume enorme de recursos - com os 27 Governadores e mais de 5

mil Municípios espalhados por todo o País. O Governador Jaques Wagner e o

Prefeito Eduardo Paes afirmaram que o governo federal transferiu recursos do PAC

sem olhar a cor partidária dos Governadores e dos Prefeitos que receberam recursos

desse grandioso programa. O Presidente Lula destacou que este ano vai incluir no

PAC 2 o plano plurianual de investimentos, para que o próximo governo tenha

condições de executar os projetos logo no início do mandato. Ele adiantou que os

meses restantes de 2010 serão fundamentais na preparação de parte das ações do

programa, como a seleção de propostas dos Estados e dos Municípios para

habitação, saneamento, mobilidade urbana, pavimentação e equipamentos sociais

urbanos. A seleção dessas propostas ocorrerá entre abril e junho deste ano. Para o

programa Minha Casa, Minha Vida, a meta é construir mais 2 milhões de moradias

até 2014. A maioria dessas moradias, ou seja, cerca de 60% serão para atender a

famílias com renda de até três salários mínimos. A partir do lançamento, a segunda

fase do programa Minha Casa, Minha Vida será discutida com empresários e

representantes dos movimentos sociais.

Como bem disse o Presidente Lula, o PAC não pode ser visto como um mero plano
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de obras, porque ele é o maior instrumento de gestão urbana e social, já que trata o

Brasil globalmente. Em médio e longo prazos, nos últimos 20 anos, ele tem ajudado a

tratar o Brasil como Nação.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o Brasil vive um novo momento da política

econômica, o que está demonstrado na geração de empregos e no aumento de

salários, na inclusão social, na distribuição de renda com a formação de uma nova

classe média e na dinamização de investimento e crescimento sustentável. A

segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - vai basear-se

nessa nova realidade.

São recursos para todos os Estados, mas, falando como Deputado de Minas

Gerais, muitos desses recursos virão para o nosso Estado. Não vou me alongar

falando dos detalhes de todos os recursos, porque seria uma lista muito grande. É

com satisfação que, neste momento, registramos a conclusão das obras da BR-367,

uma rodovia federal que tem início em Diamantina e término em Santa Cruz de

Cabrália, na Bahia. Ela atravessa cidades do Vale do Jequitinhonha que têm

importância vital para o desenvolvimento daquela região, ligando cidades como Couto

de Magalhães de Minas, Turmalina, Minas Novas, Chapada do Norte, Berilo, Virgem

da Lapa, Araçuaí, Itinga, Itaobim, Jequitinhonha, Almenara, Jacinto e Salto da Divisa.

Com um investimento previsto de cerca de R$300.000.000,00, essa obra já havia sido

anunciada pela Ministra Dilma e pelo Presidente Lula há alguns meses, no ato da

inauguração da Barragem de Setúbal, em Jenipapo de Minas.

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Presidente Lula e a

Ministra Dilma por lançar mais esse programa tão ousado e importante para todo o

País, buscando fazer um planejamento de médio prazo, bem como investimentos da

maior importância, buscando, ainda, crescimento e desenvolvimento com inclusão

social, o que é mais importante, para melhorar a vida de todos os brasileiros.

Parabéns ao Presidente Lula, parabéns à Ministra Dilma e a toda a sua equipe! Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Nesta tarde de terça-feira, cumprimento o Deputado
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Sebastião Costa, que preside os trabalhos da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, bem como os demais Deputados presentes, a imprensa, as senhoras e os

senhores que estão nas galerias e todos os assistentes da TV Assembleia.

Sr. Presidente, vou usar o tempo de que disponho para tratar de um assunto

importante, que está tirando o sono dos Prefeitos de Minas Gerais, mas, antes,

gostaria de passar-lhes uma informação. Fizemos alguns contatos com

representantes do governo do Estado, com a Secretária de Planejamento, Dra.

Renata Vilhena, para tratar do problema dos funcionários municipalizados da área da

saúde. Eu e o meu colega de partido, do PDT, Deputado Doutor Ronaldo, e o

Deputado Doutor Viana estivemos lá com o objetivo de mostrar à Dra. Renata Vilhena

a importância desse projeto que o governo do Estado enviou à Casa, a fim de se

dispensasse uma atenção especial aos funcionários da saúde que foram

municipalizados.

Hoje são, em média, 6 mil funcionários, entre os quais se incluem médicos,

psicólogos, enfermeiros, dentistas e funcionários de nível médio que atendiam nos

postos de saúde, os atendentes de enfermagem; todos foram municipalizados, há

alguns anos, com o advento do SUS. Prestavam serviço ao Estado nos postos de

saúde; era aquele pessoal que estava na ponta do sistema, Dr. Rinaldo. Atendiam a

consultas, aplicavam vacinas e faziam atendimento odontológico. Com a

municipalização do serviço de saúde, o Estado não teve como trazê-los para a

Secretaria em Belo Horizonte. Foram cedidos, por convênio irregular, diga-se de

passagem, aos Municípios. O pior de tudo é que ficaram ao bel-prazer dos ânimos

políticos dos administradores de cada cidade. Se, por exemplo, o médico se dava

bem com o Prefeito, era aproveitado na administração e tinha seu salário

complementado, como ocorre até hoje. Se não tinha relacionamento melhor com o

Chefe do Executivo, este funcionário era marginalizado. Caíam num “buraco-negro”.

Não podiam ter progressão na carreira, reciclar-se, acompanhar as evoluções nem

participar dos planos de governo. No caso, foram jogados e esquecidos nos

Municípios.

Mostramos tudo isso à Dra. Renata, que se comprometeu a enviar a esta Casa,

ainda neste projeto, ou pelo menos tentar junto à direção da Seplag e ao Vice-
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Governador, Prof. Anastasia, encontrar solução para esses funcionários. Isso não

ocorreu, talvez dada a exiguidade do tempo. Temos na Casa projeto que trata

especificamente dos funcionários municipalizados. O governo, por meio de

autorização legislativa, tenta consertar algo que ocorreu há algum tempo e não está

legal até hoje. Tenho a certeza de que esta Casa, principalmente por meio da

Comissão de Saúde, na pessoa de nosso Presidente, Dr. Mosconi, e dos Deputados

Rinaldo, aqui presente, Doutor Ronaldo João, Fahim Sawan e Ruy Muniz, tratará, de

maneira muito enfática e firme, a questão dos funcionários municipalizados e corrigirá

injustiça de mais de 20 anos. Alguns se aposentaram, outros estão em processo de

final de carreira, de aposentadoria; para se ter ideia, o salário-base de médico

municipalizado está em torno de R$927,00. A menor carreira do Estado é a dos

médicos da Fhemig, que têm salário inicial em torno de R$2.200,00. Não é bom

salário, mas, se comparado com o dos médicos municipalizados, vemos a situação

de calamidade. Mesmo aqueles que recebem complementação, quando se

aposentam, não levam para seus salários a complementação. Aposentam-se com o

salário-base de R$927,00; com mais 10%, vai para mil e poucos reais. Ficam aí

nossos esclarecimentos. Certamente trataremos desse assunto, com mais

propriedade e tempo, neste projeto que está tramitando na Casa e se encontra na

Comissão de Constituição e Justiça.

Sr. Presidente, o assunto que me traz hoje a esta tribuna é a situação das

Prefeituras Municipais de Minas Gerais e do Brasil. Neste mês de março, os Prefeitos

receberam repasses do FPM em torno de 40% a menos do que receberam em março

de 2009. Estamos falando um ano depois, com todos os encargos e os aumentos de

salário, mas os Prefeitos receberam, em março, o FPM em torno de 40% a menos.

Algumas Prefeituras, principalmente as menores, de FPM de 0,6, não conseguiram

nem sequer pagar a folha de pagamento, estão absolutamente impossibilitadas.

Certamente o repasse para as Câmaras Municipais não deve ter ocorrido. A situação

da saúde pública dos Municípios mineiros, em face dos recursos repassados fundo a

fundo pelo Ministério da Saúde, pelo Fundo Nacional de Saúde e pelo Fundo

Municipal de Saúde, também é difícil, houve uma queda brusca de cerca de 30% a

50%.
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Em algumas cidades, como Montes Claros, os anestesistas estão em greve há

quase seis meses. Eles já não assumem procedimentos de anestesia, não querem

trabalhar para o SUS, devido à defasagem na tabela, que está sem reajuste há mais

de 15 anos. Os Municípios nem sequer estão recebendo os medicamentos; os

recursos do PSF estão defasados, não são suficientes para pagar a um médico -

quanto mais aos atendentes e aos outros funcionários -; a infraestrutura de

saneamento está paralisada. Algumas cidades que estão à margem do São Francisco

recebem recursos, mas a grande maioria está totalmente paralisada.

Ouvi o companheiro Carlos Gomes falar sobre o programa Minha Casa, Minha

Vida, que tem mais propaganda do que eficácia, do que prestação de serviço à

população. O governo federal repassa R$13.000,00 por casa, ficando a cargo do

Município adquirir o terreno, fazer a infraestrutura necessária, água e luz, além de

custear o registro dos imóveis. O preço total de uma casa, na verdade, é

R$40.000,00, e o governo repassa R$13.000,00. Em Minas, por meio de uma ação

de governo, a Cohab está complementando mais R$17.000,00, passando para

R$30.000,00, cabendo ainda aos Municípios arcar com R$10.000,00. É muito bonito

dizer que serão construídos 2 milhões de casas até 2014, pois isso já faz parte do

PAC 2, anunciado ontem em Brasília. Na verdade mesmo, o PAC 1 só realizou 40%

do que foi previsto, ou seja, ainda faltam 60%, e o governo lança o PAC 2 às

vésperas do Presidente Lula sair, às vésperas de uma eleição. Ficamos preocupados,

porque esse programa gera muita esperança nas pessoas. As famílias que não

possuem casa ficam sabendo, por meio da televisão, que podem se inscrever para

fazer parte desse programa maravilhoso do governo federal, que, por sua vez, se

esquece de dizer que o governo do Estado está complementando mais que ele e que

o Município, que já está pobre, não tem recursos e está à beira do desespero, tem de

complementar cerca de R$10.000,00.

Sr. Presidente, quero falar também sobre o transporte escolar. Estou falando das

dificuldades dos Municípios. Na região onde trabalho, no Norte de Minas, a situação é

um caos, uma verdadeira vergonha. Hoje ele é praticado por ônibus sucateados, que

já não servem para fazer o transporte urbano, porque já completaram 15 anos de vida

útil. Os Prefeitos compram esses veículos e os levam a seus Municípios, mas, em um
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ou dois anos, não têm a mínima condição de rodar com segurança e transportar os

alunos.

Os recursos repassados são insuficientes para se pagar o combustível. Então,

estamos vendo hoje que o caos se instalou verdadeiramente nos Municípios.

Estamos num ano eleitoral, em que teremos de votar para Presidente, Senador,

Governador e Deputados. Na verdade, é um ano em que os Prefeitos têm de tomar

posição mais firme. O Prefeito hoje corre o risco de ser desmoralizado. Não sobra um

centavo sequer para as Prefeituras cumprirem suas obrigações. A grande maioria das

Prefeituras está irregular diante da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, porque

caiu a receita - aliás, não podem gastar mais do que 50% com a receita. Quando ela

cai, a despesa com o funcionalismo ultrapassa os 50%. São obrigados a demitir, e

estão demitindo. Aliás, já demitiram os de contratos administrativos e agora serão

obrigados a demitir funcionários estáveis, concursados, para fazerem face à LRF.

Neste momento, queria chamar a atenção para a situação que está dramática e

falar sobre a segurança pública. Vejo aqui funcionários administrativos da Polícia

Civil.

O que o Governador, o Presidente e os Prefeitos têm de mais importante são seus

funcionários. É preciso preservar, acima de tudo, a figura do funcionário, que tem de

ser mais bem-remunerado e bem-atendido no seu serviço.

Estão sendo obrigados a cortar na carne. Quando ocorre isso, pensa-se,

infelizmente, no corte do funcionalismo. Estamos vendo isso. As obras estão por aí,

como o PAC 1 e o PAC 2, com o investimento de não sei quantos bilhões. O governo

federal fala em valorizar a segurança pública, mas não repassa o Fundo Nacional de

Segurança Pública - FNSP - para trazer mais recursos para o funcionário. Fala-se na

PEC nº 300, que equipara o salário dos policiais militares e dos policiais de

segurança pública com o dos funcionários de Brasília. Cria-se aquela expectativa,

mas não se repassam os recursos, o dinheiro do FNSP, para pagar melhor e

condignamente os nossos funcionários.

Neste momento, queria encerrar a minha fala lembrando a tristeza que hoje se

instalou em todos os Municípios mineiros. Hoje a grande maioria dos Prefeitos - aliás,

há algumas exceções nos Municípios mais ricos - está às vésperas e na iminência de
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fechar as portas dos Municípios ou não tem recursos para pagar a funcionários e

manter a segurança pública, a educação e a saúde. As eleições estão aí. O eleitor

brasileiro tem todas as condições de avaliar o que está ocorrendo, quais são as

dificuldades, e de votar com tranquilidade, valorizando quem realmente tem valor e

expurgando os demagogos, que só sabem conversar, e não apresentam solução

alguma. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, queria agradecer-lhe. Será jogo

rápido. Saúdo os servidores administrativos da Polícia Civil e parabenizo-os pela

movimentação constante, permanente.

Temos cobrado de forma constante. O Chico me entregou os contracheques, que

estão aqui na minha pastinha. Os servidores estão recebendo menos de um salário

mínimo. Isso é um verdadeiro absurdo e uma grande injustiça. Aonde vou levo a

minha pastinha e mostro ao povo a realidade, a verdade e a triste situação dos

servidores que trabalham há muitos anos no Estado e, infelizmente, não são

valorizados como deveriam ser.

Deixo registrado aqui nosso apoio. Esperamos que no próximo projeto - terceiro

grau para os servidores da Polícia Civil - o Estado reconheça o compromisso com os

servidores administrativos da corporação. Podem ter certeza de que faremos

cobranças - e muitas -, porque realmente faz justiça à categoria de vocês.

Meu tempo está terminando, tenho apenas 19 segundos. Quero saudar aqui o Sr.

Celso Brito, ex-Prefeito de Frutal e grande liderança do Triângulo Mineiro. Ele foi um

dos maiores líderes na luta pela emancipação dessa região, na década de 80.

Parabéns, Celso Brito, pela presença. Parabéns, servidores administrativos da Polícia

Civil, pela luta e mobilização. Podem contar com nosso apoio. Um abraço.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,
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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 5.802 a 5.807/2010,

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 Segurança Pública - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária, em 30/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.699 e 5.700/2010, da Comissão

de Direitos Humanos, e 5.744/2010, do Deputado Wander Borges; e pela Comissão

Especial sobre a Arbitragem - informando a conclusão dos seus trabalhos (Ciente.

Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO PRAZO DE 60 DIAS,

PROCEDER A ESTUDOS SOBRE A ARBITRAGEM

I - Introdução

A requerimento do Deputado Neider Moreira, aprovado em Plenário em 4/11/2009,

foi constituída, nos termos regimentais, a Comissão Especial sobre a Arbitragem,

para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Arbitragem, visando ao pleno

entendimento desta nova e eficaz ferramenta de desenvolvimento econômico, político

e social, assim como à obtenção dos dados necessários para a elaboração de

legislação estadual sobre a matéria.

A arbitragem é, há muito, uma instituição por meio da qual se busca solução para

conflitos, sendo mencionada em obras de filósofos gregos e aplicada na Antiguidade

pelos egípcios, pelos gregos e pelos romanos.

Por estar fora do âmbito do Judiciário, constituindo uma forma alternativa de

solução de conflitos, a arbitragem possui mais celeridade, eficácia e segurança

jurídica, já que é realizada por técnicos com formação na área que abrange a questão

a ser decidida, os quais são julgadores de fato - não por profissão -, autorizados pelas
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partes para pôr fim a litígios surgidos nas relações entre elas firmadas.

Historicamente, a arbitragem foi utilizada no Tratado de Tordesilhas, e as

Ordenações Filipinas (1603), que vigoraram no Brasil, continham a previsão da

arbitragem. A Constituição do Império (1824) previu o uso da arbitragem no art. 160,

ao estabelecer que “nas [ações] cíveis e penais intentadas poderão as partes nomear

juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim o

convencionarem as mesmas partes”.

O Código Comercial brasileiro de 1850 e o Regulamento 737 determinavam a

obrigatoriedade da arbitragem nos contratos de locação mercantil, em matéria

societária, na liquidação de sociedades, nos casos de naufrágio, avarias e quebras.

Seguiram-se outras previsões de arbitragens internacional e nacional, como em

oportunidades de fixação de limites do País e de Estados da Federação.

O revogado Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 3.071, de 1º/1/16), nos seus arts.

1.037 a 1.048, regulava a possibilidade de pessoas capazes de contratar, mediante

compromisso escrito, apoiarem-se em árbitros para a solução de pendências judiciais

ou extrajudiciais. Era a decisão arbitral, a qual era, porém, sujeita à homologação

judicial. O art. 1.048 referia-se à transação, prevista nos arts.1.025 a 1.036 do mesmo

Código.

O Código de Processo Civil (Lei Federal nº 5.869, de 11/1/73), nos seus arts. 101 e

1.072 a 1.102, cuidava da arbitragem, admitida por eleição pelas partes com

capacidade para contratar, sujeitando suas decisões à homologação judicial.

As normas contidas em ambos os Códigos não tiveram significativa repercussão no

Brasil e foram expressamente revogadas pela Lei Federal nº 9.307, de 23/9/96, que

regulamentou a arbitragem no Brasil, não submetendo a decisão arbitral, como regra,

ao Poder Judiciário. A edição dessa lei proporcionou o reavivamento da arbitragem

para a solução célere de litígios havidos entre entes privados, objetivando a

titularidade sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Desde então, discute-se a possibilidade de entes da administração pública, nas

suas múltiplas contratações, poderem valer-se da arbitragem para decidir os conflitos

surgidos no decorrer de suas relações jurídicas com terceiros.

Essa, a razão fundamental para a constituição desta Comissão Especial e para a
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elaboração de norma estadual dispondo sobre a matéria.

II - Composição da Comissão

Nos termos regimentais, foi a Comissão composta dos seguintes membros: efetivos

- Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Lafayette de Andrada, Ivair Nogueira, Neider

Moreira e Alencar da Silveira Jr.; suplentes - Deputados Ademir Lucas, Zé Maia,

André Quintão, Tiago Ulisses e Dr. Ronaldo.

No dia 24/11/2009, realizou-se reunião especial da Comissão Especial sobre a

Arbitragem, com o fito de eleger o Presidente e o Vice-Presidente e nomear o relator,

bem como designar dia e horário para a realização das reuniões. Foram eleitos e

empossados Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Vice-Presidente o

Deputado Ivair Nogueira e foi nomeado relator o Deputado Neider Moreira.

Estabeleceu-se que as reuniões da Comissão seriam realizadas às quartas-feiras, às

15 horas. Na oportunidade, usaram da palavra os Srs. Décio Freire, Onofre Junqueira

Júnior e Jairo José Isaac.

A requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr., a Comissão aprovou que

participassem permanentemente dos trabalhos os Srs. Onofre Junqueira Júnior,

arbitralista, Diretor Técnico da CCC Consultoria & Assessoria; Hudson Lídio de

Navarro, advogado, Diretor-Superintendente da Câmara Mineira de Arbitragem

Empresarial; Flávia Bittar Neves, Presidente da Comissão de Conciliação e

Arbitragem da OAB-MG; Tatiana de Oliveira Gonçalves, advogada, membro da citada

Comissão da OAB-MG e Secretária-Geral da Câmara de Arbitragem do Brasil;

Christian Sahab Batista Lopes, advogado, membro da Comissão de Mediação e

Arbitragem da OAB-MG; Alexandre Magno de Moura, Superintendente da citada

Câmara, membro do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem,

Presidente do Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí; e Jairo José Isaac,

advogado, membro do Escritório Décio Freire e Associados.

III - Programação dos trabalhos

No desenvolvimento de seus trabalhos, a Comissão não apenas contou com a

participação dos Deputados membros, mas também aprovou o envio de convites a

várias autoridades envolvidas com o tema.

Assim, foram ouvidos a Sra. Tatiana de Oliveira Gonçalves, os Srs. Onofre
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Junqueira Júnior, Jairo José Isaac, Hudson Lídio de Navarro, Rômulo Raimundo,

Christian Sahab Batista Lopes, a Sra. Flávia Bittar Neves, o Sr. Alexandre Magno de

Moura, o Desembargador Reinaldo Ximenes Carneiro, os Srs. Leonardo Andrade

Macedo, Jorge Pereira Raggi, membro da Sociedade Mineira de Engenheiros, José

Eustáquio Geovanini, membro do Conselho Regional de Contabilidade, Ayres

Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Presidente da Jucemg, Antônio Carlos Dias

Athayde, Vice-Presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais,

José Roberto de Lacerda Santos, membro do Conselho Regional de Economia de

Minas Gerais, as Sras. Lígia Xenes Gusmão Dutra, Diretora do Registro da Jucemg,

Fernanda Bessa, advogada, representando o Presidente do Sindicato da Indústria da

Construção Civil do Estado de Minas Gerais, o Sr. Fábio Henrique Vieira Figueiredo,

assessor jurídico, representando o Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do

Estado de Minas Gerais, a Sra. Sara Sato, assessora jurídica da Federação de CDLs

de Minas Gerais, os Srs. Onofre Alves Batista Júnior, mestre em Direito

Constitucional por Lisboa e Procurador-Chefe da Dívida Ativa da Advocacia-Geral do

Estado de Minas Gerais, Leonardo Andrade Macedo, membro da Comissão de

Mediação e Arbitragem da OAB-MG, Sérgio Pessoa de Paula Castro, Procurador-

Chefe da Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral do Estado, e Luiz Antônio Athayde

Vasconcelos, Subsecretário de Assuntos Internacionais do Estado de Minas Gerais.

IV - Síntese das manifestações feitas durante as reuniões da Comissão

Os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Ivair Nogueira, Neider Moreira, Lafayette de

Andrada e Alencar da Silveira Jr., em diferentes oportunidades, disseram da

importância da Comissão; da modernidade do instituto da arbitragem com a

regulamentação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 9.307, de 1996; da arbitragem

não só como forma de agilizar a solução de litígios, mas também como meio capaz

de desafogar o Poder Judiciário e como instrumento de promoção do

desenvolvimento econômico, na medida em que sua presteza nas decisões encoraja

os investimentos; da necessidade de divulgação do Instituto, dada sua importância,

principalmente junto às demais Assembleias Legislativas; da urgência na elaboração

de lei estadual que dê aos órgãos do Estado a oportunidade de valer-se dos serviços

da arbitragem.
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Os convidados, já citados, apresentaram reiterados cumprimentos à Assembleia

Legislativa e aos Deputados pela iniciativa de constituir Comissão para tratar de tema

tão atual e capaz de atender tanto aos cidadãos quanto ao poder público na solução

rápida e de qualidade dos litígios que ocupam a Justiça e a afogam em milhares de

processos, cuja solução se arrasta pelo tempo.

Conceituou-se arbitragem como uma forma alternativa para a solução de litígios

fora do âmbito do Judiciário, com especialidade do julgamento, de maneira mais

célere, sigilosa e definitiva, porque não sujeita a recurso, e com plena eficácia e

segurança jurídica.

Esclareceu-se que o julgamento arbitral se faz mediante a escolha, pelas partes,

de, pelo menos, um árbitro especializado na matéria posta em controvérsia.

Ressaltou-se ser indispensável que o contrato do qual decorra a controvérsia

contenha a cláusula compromissória, estabelecendo a submissão das partes à

decisão arbitral nas questões litigiosas decorrentes do ajuste.

Afirmou-se que a matéria sujeita a arbitragem deverá ter a natureza de direito

patrimonial disponível.

Merecem destaque as seguintes considerações: a diferenciação entre arbitragem e

mediação, esclarecendo-se que esta viabiliza o acerto entre as partes, e não uma

decisão que atenda à pretensão de uma ou de outra; a informação de que árbitro não

é profissão, mas um “status” em determinado momento; a presteza da decisão por via

arbitral e a multiplicidade de questões resolvidas, com efetivo acatamento ao

decidido; a desnecessidade da homologação da decisão arbitral pelo Judiciário; a

importância de divulgar o instituto, visando a sua efetiva utilização; a importância de

fazer constar a cláusula compromissória nos contratos de constituição de sociedades

para o julgamento de questões reincidentes que ocorrem na vida da sociedade; o alto

conceito de eficiência adquirido pelas Câmaras de Arbitragem do Estado; a decisão

do Tribunal de Contas da União, ainda sob divergência, admitindo que lei estadual

poderá permitir a arbitragem em situações de que órgão público seja parte; o

Supremo Tribunal Federal já teria reconhecido que a arbitragem não fere o princípio

da publicidade a que se sujeita o poder público; a admissão de constitucionalidade da

arbitragem na solução de conflitos que tenham órgão público como uma das partes; a
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existência de leis prevendo a possibilidade de ente público valer-se da arbitragem,

como as que tratam da criação do mercado atacadista de energia elétrica, de

parcerias público-privadas; a inclusão, como exemplo, da cláusula compromissória na

constituição da parceria público-privada da rodovia MG-50; a desnecessidade de

licitação para a escolha de árbitro ou de câmara para arbitragem, de acordo com a

opinião dos professores Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques,

considerando-se a especialização dos julgadores, como prevista nos arts. 22 e 23 da

Lei nº 8.666, de 1993; a edição da Lei Federal nº 12.153, de 22/12/2009, instituindo

os Juizados Especiais da Fazenda Pública, indício de que se admite a conciliação em

relação a direito patrimonial da titularidade do poder público, ao permitir ali a

conciliação, presidida por leigo, antes da instrução do processo, mostrando a

possibilidade de o poder público sujeitar-se à disposição relativa à arbitragem; as

afirmações produzidas pelos representantes de diferentes áreas de atividade

(comércio, indústria, serviços, etc.) sobre a importância da arbitragem para as

respectivas áreas de atuação; o Estado moderno, como é o caso do Brasil, deve

regulamentar-se, aperfeiçoar-se, de forma a não impedir o lucro legítimo das

empresas, sem olvidar o interesse público, devendo caminhar para a admissão de

mais agilidade na solução de conflitos em que não se envolvam interesses públicos

primários do Estado (relativos às funções administrativas, vinculadas ao exercício

próprio do poder público); a possibilidade de o ente público valer-se da arbitragem

para a solução de contendas envolvendo interesse público secundário (situação de

interesse da administração, como o andamento de uma obra ou de um serviço) fica

estabelecida já quando a lei confere a toda pessoa capaz de contratar (e o Estado é)

o direito de valer-se da arbitragem, que prestigia os princípios da celeridade e

economicidade na atuação do Estado; o problema a examinar tem relação com o

custo da arbitragem em vista do custo judicial, que, para o ente público, é zero, além

da questão relativa à necessidade ou não de licitar a arbitragem ou de haver

credenciamento; o pioneirismo de Minas na regulamentação das parcerias público-

privadas, com a inclusão da arbitragem para a solução de eventuais controvérsias.

V - Da arbitragem no Brasil

Falando da arbitragem e seu impulso pelo momento econômico, Gláucia Milício
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expede, por via da página eletrônica “Consultor Jurídico”, em 7/3/2010, o texto que se

transcreve a seguir:

“O clima de otimismo na economia brasileira tem gerado grandes expectativas nos

investidores estrangeiros, que cada vez mais procuram oportunidades de novos

negócios no país. De olho nessa nova corrente, o Centro de Arbitragem e Mediação

da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM/CCBC) trabalha para transformar São

Paulo num polo mundial de arbitragem. O presidente da Câmara, Frederico Straube,

afirma que nos últimos anos, a arbitragem comercial vem ganhando força no Brasil. A

prova dos nove está nos números. O valor total das ações arbitradas pela entidade,

criada em 1979, ultrapassa R$6,5 bilhões. Só em 2009 foram iniciadas 49 novas

arbitragens, mais que o dobro previsto inicialmente para o período. Straube destaca

que a estimativa para 2010 é de que o avanço seja ainda maior.

Hoje, 74 procedimentos estão em andamento no Centro de Arbitragem da Câmara

Brasil-Canadá, que é a mais antiga em atividade no País. Depois dela, o Estado de

São Paulo tem a Câmara de Mediação e Arbitragem da Fiesp, que encerrou 2009

com 60 sentenças arbitradas.

As principais discussões estão nas áreas de direito societário, fusões e aquisições,

contratos de construção de grandes obras e de serviço. Desde o ano passado,

observa-se ainda a tendência para debates envolvendo contratos financeiros. O

interesse das empresas pelo caminho judicial, explica Frederico Staube, deve-se à

agilidade e ao sigilo do processo. Enquanto a justiça comum costuma levar pelo

menos uma década para chegar a uma sentença definitiva, na arbitragem comercial

esse prazo diminui drasticamente, ficando em média em um ano e meio, ou até

mesmo em 12 meses nos casos menos complexos. Outro dado importante é que

apenas 6% das decisões tomadas em câmara arbitrais são contestadas no Judiciário.

“Estamos criando uma cultura arbitral diferente. Quando a parte perde e recebe um

prazo para cumprir a decisão, ela acaba cumprindo espontaneamente. Isso

raramente acontece no Judiciário”, disse.

Straube reforça, contudo, que o que falta para o Brasil é um pouco mais de

divulgação sobre os aspectos favoráveis para ser sede das arbitragens. Lembra que

o Judiciário prestigia a arbitragem e que há segurança institucional no instituto. “Se
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compararmos o Brasil com outros países da América Latina, com exceção do Chile,

ele está superavançado”. O advogado informa que, nos últimos quatro anos, o Brasil

ocupou o quarto lugar entre os países que mais apresentaram casos para a

arbitragem na Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio

Internacional de Paris. E que, agora, a intenção é que essas demandas sejam

resolvidas aqui. “Temos árbitros suficientemente qualificados para atuar

internacionalmente. A Petrobras, por exemplo, quando for negociar, não precisará

recorrer à CCI. Ela poderá resolver os conflitos aqui no Brasil, seja no nosso Centro,

seja em outro” disse. Frederico Straube entende que convênios no exterior com

câmaras arbitrais em Milão, Lisboa, Santiago vão ampliar ainda mais a capacidade de

São Paulo ser um grande centro de resolução de conflitos empresariais.”

É de destacar agora as obras que deverão ser construídas no Brasil para a Copa do

Mundo de 2014, especialmente no Rio de Janeiro, sede das Olimpíadas Mundiais de

2016. As obras reclamadas para a realização de ambos os eventos terão de estar

concluídas no prazo fixado para a ocorrência daqueles acontecimentos. Um conflito

que venha a ocorrer no desenvolvimento de uma obra indispensável para o evento,

se houver de ser decidido no Judiciário, por certo não irá permitir que a obra se

conclua a tempo.

Importante é - e disso a Assembleia Legislativa deve desincumbir-se - que se

divulgue, no Estado, a importância do instituto da arbitragem, mas importante é,

sobretudo, a elaboração de uma norma legal por esta Casa que crie a oportunidade

de Minas Gerais, em conflitos sobre direitos patrimoniais disponíveis, poder valer-se

do instituto, para mais célere deslinde da questão.

VI - Da arbitragem na administração pública

Interessou, sobremodo, a esta Comissão conhecer e discutir a possibilidade de a

administração pública poder valer-se da arbitragem para a solução de conflitos

surgidos nas suas avenças com particulares, tendo por objeto direitos patrimoniais

disponíveis. Foram trazidas à Comissão doutrinas sobre a questão, as quais podem

resumir-se da forma seguinte.

A arbitragem tem-se tornado um caminho fértil para as partes envolvidas na relação

jurídica as quais não podem esperar o longo tempo despendido pelo Poder Judiciário
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para a solução do litígio. Na oportunidade, não cabe questionar se esse tempo

decorre da exiguidade do número de Juízes ou da própria dinâmica processual, que

permite a formulação de um grande número de recursos sobre a mesma matéria.

Em que pese ao fato de o instituto constar na legislação brasileira desde as

Ordenações Filipinas que aqui se aplicaram, somente com a edição da Lei nº 9.307,

de 1996, vieram a ser criadas, por todo o País, as Câmaras Arbitrais, ocorrendo, na

mesma oportunidade, uma maior divulgação dessa antiga modalidade de juízo.

As relações jurídicas contemporâneas, que permeiam notadamente os contratos

internacionais, não podem deparar com entraves a cercear o desenvolvimento

econômico. Esta a principal razão das reiteradas críticas ao Poder Judiciário

brasileiro, em cujo âmbito se arrastam, anos a fio, processos relativos a obras

públicas de fundamental importância para o progresso do País. Há milhares de obras

públicas paralisadas, aguardando a solução final de pendências relativas aos

contratos.

A sociedade moderna não pode contemporizar com essas situações, que têm

inviabilizado vultosos investimentos que poderiam contribuir sobremaneira com o

governo em todos os níveis da Federação, por meio de parcerias, haja vista a

carência de recursos públicos para a implementação de uma infraestrutura que

realmente seja o suporte do desenvolvimento.

Tais questões têm levado os indutores do desenvolvimento, quer da iniciativa

privada, quer da administração pública, a reflexões sobre as mais diversas

possibilidades de se destravar o desenvolvimento nacional, diminuindo o chamado

Custo Brasil, que corresponde, exatamente, aos enormes gastos e prejuízos

decorrentes do enfrentamento da máquina burocrática.

Não existe dúvida de que uma dessas maneiras consiste na perspectiva de se

adotar, nos contratos celebrados pela administração pública, a possibilidade de

eleição de mecanismos privados para a solução de eventuais litígios oriundos do

pacto.

A percepção do Estado brasileiro quanto às vantagens da adoção da justiça arbitral

tem proporcionado a inclusão, em inúmeras leis, da perspectiva da eleição do árbitro.

É o que ocorreu com as Leis Federais nºs 10.433, de 2002, que trata da criação do
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mercado atacadista de energia elétrica; 11.079, de 2004, que trata das parcerias

público-privadas; 11.196, de 2005, que, ao incluir o art. 23-A na Lei nº 8.987, de

13/2/95, Lei das Concessões, estabelece que o contrato de concessão poderá prever

o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou

relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua

portuguesa, entre outras.

Vale lembrar que o Estado de Minas Gerais já inseriu cláusula compromissória no

contrato celebrado com a concessionária que administra a rodovia MG-050, o que,

sem sombra de dúvida, representa avanço significativo no campo da racionalização

para a solução de pendências porventura existentes, em decorrência da celebração

do referido pacto.

A doutrina e a jurisprudência pátrias têm-se posicionado sobre a matéria,

entendendo haver necessidade de autorização legal para que entes da Federação

possam fazer a opção pelo juízo arbitral. Nada mais oportuno que o País tenda a

transformar-se em um verdadeiro canteiro de obras não apenas decorrentes do

desenvolvimento econômico que tem experimentado, mas sobretudo da necessidade

de implementar reformas e construções de verdadeiros parques esportivos, sem

embargo do investimento na infraestrutura, para a realização da Copa do Mundo e

das Olimpíadas, que ocorrerão em território brasileiro nos próximos anos. Essas

obras, certamente, não poderão ficar paralisadas por anos a fio, no aguardo da

solução de eventuais pendências entre contratantes e contratados, que venham a

desaguar no Poder Judiciário.

Ainda há outras questões a solucionar, tais como a necessidade de licitar o juízo

arbitral a que tenha de submeter-se o ente público ou se é suficiente o

credenciamento concedido a juízos; o dever de fazer face a custas do juízo,

considerando-se que o Estado não se sujeita a custas judiciais.

VII - Da controvérsia sobre a indisponibilidade do interesse público

Os graves efeitos do individualismo, que é característico do mundo contemporâneo

e que danos recentes causou à economia mundial, alastram-se nas múltiplas

relações sociais estabelecidas e, até mesmo, no cumprimento dos deveres estatais. É

sério o resultado da falta de consciência de que existe um interesse social que, em
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determinadas realidades, deve transcender o particular e sobre ele prevalecer.

Se o século XXI nasceu sob o signo do individualismo egoísta, cumpre que se

estruture o sistema normativo de modo a combater as consequências desastrosas de

tal vício, quando atinge as instituições públicas.

Importa que o regime jurídico administrativo reconheça, necessariamente, que: a

supremacia do interesse público primário, pertinente a toda a sociedade, é princípio

integrante do regime jurídico administrativo; é possível, em certas situações, que haja

convergência entre interesses privados e interesse público ou atividade particular

protetora do bem comum, sem tensão que torne necessário falar-se de primazia do

interesse público; na hipótese de conflito entre interesse público e privado, a proteção

constitucional à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais não

embasa a negativa de predomínio do bem comum, sendo esse o interesse geral a ser

tutelado pela administração, o que não significa arbítrio ou autoritarismo, mas

efetividade do Estado democrático de direito; não conduz à negação da primazia do

interesse público primário o fato de este não ser sempre único, claramente

identificável e incidente, de modo exclusivo, em uma dada realidade; o caráter

dinâmico e a multiplicidade de interesses públicos inerentes ao mundo

contemporâneo apenas torna cabível a técnica de ponderação entre os diversos

interesses, em face de cada situação específica, à luz da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ - tem admitido a supremacia do interesse

público em face de outras normas do ordenamento, além de invocá-la como

fundamento capaz de sustentar regras federais.

Segundo Raquel Melo Urbano de Carvalho, “Analisando a supremacia do interesse

público, entendeu-se que os órgãos e as entidades estatais são meros instrumentos

da necessária realização da função administrativa, em cujo exercício são

concretizados os fins superiores destinados ao benefício social. Com base na

premissa de que a Administração não titulariza os interesses públicos primários, é

lugar comum afirmar a indisponibilidade de tais interesses pelo agente encarregado

de, na sua gestão, protegê-los. Quem detém apenas poderes instrumentais à

consecução de um dado fim não possui, em princípio, a prerrogativa de deles abrir

mão, donde resulta a idéia de indisponibilidade do interesse público.
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A indisponibilidade deste interesse quer dizer obediência obsequiosa aos direitos

fundamentais e aos valores constitucionais eleitos pelo constituinte embrionário.

Indisponibilidade, no contexto do Direito Administrativo, deixa de ser só ato de não

poder dispor com liberdade dos deveres entregues à tutela do administrador. É de

seu dever prover a coisa pública com equidade, isonomia, publicidade, razoabilidade,

proporcionalidade, moralidade, enfim, com todos os demais princípios explícitos e

implícitos, enraizados no direito administrativo, que são afluentes do princípio de

indisponibilidade do interesse público que, sob este prisma, é princípio impeditivo de

qualquer conduta do agente público que leve à flexibilização na incidência direta das

normas administrativas favoráveis ao Estado.

A indisponibilidade, sob este prisma, surge como um princípio impeditivo de

qualquer conduta de um agente público que leve à flexibilização na incidência direta

das normas administrativas favoráveis ao Estado” (“Curso de Direito Administrativo”,

pp. 80-81.).

Juarez Freitas não vê, de modo absoluto, o princípio da indisponibilidade do

interesse público, especialmente quando se prevê foro amigável, como no art. 23 da

Lei nº 8.987, de 1995, o que se repete na Lei nº 12.153, de 2009, entre outras.

Exemplifica, ainda, dizendo da importância de um laudo arbitral bem formulado, que

não contrarie o interesse público (“Parcerias Público-Privadas (PPPs): características,

regulação e princípios”. Interesse Público, São Paulo, Notadez, v. 29, jan./fev.2005.)

O Ministro Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União, ao referir-se à

arbitragem para dirimir conflitos surgidos em parcerias público-privadas, afirma que

esse instrumento pode proporcionar decisões rápidas, bem fundamentadas e

elaboradas do ponto de vista técnico, devendo cuidar, sempre, de direitos

disponíveis, segundo previsão legal. Não há, todavia, entendimento comum entre os

Ministros do TCU sobre a legitimidade de disposição de direitos por parte do poder

público.

A Lei Federal nº 12.153, de 22/12/2009, que cria os Juizados Especiais da Fazenda

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,

descreve como objetivo desses juízos a conciliação, o processamento, o julgamento e

a execução, nas causas de sua competência (art. 1º); indica ser competência dos
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juizados conhecer, conciliar, julgar e executar acordo ou sentença nas causas cíveis

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com

valor de até 60 salários mínimos (art. 2º); prevê a designação de conciliadores e

juízes leigos para os juizados (art. 15); considera auxiliares da justiça os conciliadores

e juízes leigos, os primeiros, preferencialmente, entre os bacharéis em Direito, e os

segundos, entre advogados com mais de dois anos de experiência (§ 1º do art. 15);

permite ao conciliador, sob a supervisão do Juiz, conduzir a audiência de conciliação

(art. 16), permitindo-lhe ouvir as partes sobre os contornos da controvérsia, para

encaminhar a conciliação (§ 1º do art. 16).

Vê-se que a lei citada, quando estabelece juízos para causas cíveis de interesse

dos entes públicos nomeados, com valor de até 60 salários mínimos, permitindo a

conciliação das partes, a ser conduzida por leigos, preferencialmente, bacharéis em

direito (conciliadores) e advogados com prática (juízes leigos), está a reconhecer ao

ente público a possibilidade de transigir sobre direitos, por via da conciliação, o que

retrata a inexistência de indisponibilidade absoluta de direitos por parte do ente

público.

VIII - Da jurisprudência relativa ao uso da arbitragem pelos entes públicos

Da obra já citada de Raquel Melo Urbano de Carvalho, retiram-se os textos

seguintes:

“É Gustavo Henrique Justino de Oliveira quem faz levantamento jurisprudencial

sobre o tema arbitragem, à luz da indisponibilidade do interesse público, e informa

não haver entendimento uniforme firmado no âmbito do TCU com relação ao tema,

embora a tendência revelada seja desfavorável à matéria nos contratos firmados pela

Administração. Das decisões do TCU e da jurisprudência das Cortes judiciárias

resulta significativo grau de divergência suscitada pela matéria, embora seja possível

destacar uma certa evolução em seu tratamento. O autor menciona, como precedente

do STF, o caso Lage, em que se reconheceu ser possível à União firmar

compromisso arbitral. (Agravo de Instrumento nº 52.181-GB, Rel. Min. Bilac Pinto,

Pleno do STF, julgado em 14.11.1973 - RTJ 68/382.) Citando julgado posterior,

refere-se ao litígio envolvendo sentença homologatória de transação celebrada entre

Município e servidores municipais. Decidiu o STF, neste acórdão, que ‘há casos em
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que o princípio da indisponibilidade deve ser atenuado, mormente quando se tem em

vista que a solução adotada pela Administração é que melhor atenderá à ultimação

deste interesse’. (RE nº 253.885-0, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, julgado em

4.6.2002.)

A 1ª Seção do STJ, em importante precedente relatado pelo Ministro Luiz Fux,

enfrentou a questão de a Administração Pública adotar o juízo arbitral como

mecanismo de solução de litígios, em especial em contrato administrativo,

oportunidade em que se concluiu que ‘não há que se negar a aplicabilidade do juízo

arbitral em litígios administrativos, em que presente direitos patrimoniais do Estado,

mas ao contrário, até mesmo incentivá-la’, sendo certo que ‘é cediço que o juízo

arbitral não subtrai a garantia constitucional do juiz natural, ao contrário, implica

realizá-la’, conforme decisão anterior do STF no sentido de que ‘não só o uso da

arbitragem é defeso aos agentes da administração, como, antes, é recomendável,

posto que privilegia o interesse público’. (3 - Questão gravitante sobre ser possível o

juízo arbitral em contrato administrativo, posto relacionar-se a direitos indisponíveis.)

4 - O STF sustenta a legalidade do juízo arbitral em sede do Poder Público,

consoante precedente daquela corte acerca do tema, in ‘Da Arbitragem de Litígios

Envolvendo Sociedades de Economia Mista e da Interpretação da Cláusula

Compromissória’, publicado na ‘Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e

da Arbitrgem’, ‘Revista dos Tribunais’, a. 5, out./dez. 2002, coordenada por Arnold

Wald, e de autoria do Ministro Eros Grau, esclarece às páginas 398/399, in litteris:

‘Esse fenômeno, até certo ponto paradoxal, pode encontrar inúmeras explicações, e

uma delas pode ser o erro, muito comum de relacionar a indisponibilidade de direitos

a tudo quanto se puder associar, ainda que ligeiramente, à Administração’. Um

pesquisador atento e diligente poderá facilmente verificar que não existe qualquer

razão que inviabilize o uso dos tribunais arbitrais por agentes do Estado. Aliás, os

sinais do STF dão conta de precedente muito expressivo, conhecido como ‘Caso

Lage’, no qual a própria União submeteu-se a um juízo arbitral para resolver questão

pendente com a Organização Lage, constituída de empesas privadas que se

dedicassem à navegação, estaleiros e portos.

A decisão nesse caso, unanimemente proferida pelo Plenário do STF, é de extrema
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importância porque reconheceu especificamente ‘a legitimidade do juízo arbitral, que

o nosso direito sempre admitiu e consagrou, mesmo nas causa contra a Fazenda

Pública.’ Esse acórdão acompanhou a tese defendida em parecer da lavra do

eminente Castro Nunes e fez honra a acórdão anterior, relatado pela autorizada pena

do Min. Amaral Santos.

Não só o uso da arbitragem não é defeso aos agentes da administração, como,

antes, é recomendável, posto que privilegia o interesse público (...)

5 - Contudo, naturalmente não seria todo e qualquer direito sindicável na via

arbitral, mas somente aqueles conhecidos como ‘disponíveis’, porquanto de natureza

contratual ou privada.

6 - A escorreita exegese da dicção legal impõe a distinção jus-filosófica entre o

interesse primário e o interesse da administração, cognominado ‘interesse público

secundário’. (Lições de Carnelutti, Renato Alessi, Celso Antônio Bandeira de Mello e

Ministro Eros Grau.)

7 - O Estado, quando atestada a sua responsabilidade, revela-se tendente ao

adimplemento da respectiva indenização, coloca-se na posição de atendimento ao

‘interesse público’. Ao revés, quando visa a evadir-se de sua responsabilidade no afã

de minimizar os seus prejuízos patrimoniais, persegue nítido interesse secundário,

subjetivamente pertinente ao aparelho estatal em subtrair-se de despesas,

engendrando locupletamento à custa do dano alheio.

8 - Deveras, é assente na doutrina e na jurisprudência que indisponível é o

interesse público, não o da Administração.

9 - Nesta esteira, saliente-se que entre os diversos atos praticados pela

Administração, para a realização do interesse público primário, destacam-se aqueles

em que se dispõe de determinados direitos patrimoniais pragmáticos, cuja

disponibilidade, em nome do bem coletivo, justifica a convenção da cláusula de

arbitragem, em sede do contrato administrativo.

(...)

11 - Destarte, é assente na doutrina que ‘Ao optar pela arbitragem o contratante

público não está transigindo com o interesse público, nem abrindo mão de

instrumentos de defesa de interesses públicos. Está, sim, escolhendo uma forma
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mais expedita, ou um meio mais hábil, para a defesa do interesse público. Assim

como o juiz, no procedimento judicial deve ser imparcial, também o árbitro deve

decidir com imparcialidade. O interesse público não se confunde com o mero

interesse da Administração ou da Fazenda Pública; o interesse público está na

correta aplicação da lei e se confunde com a realização correta da Justiça. (In artigo

intitulado ‘Da Validade de Convenção de Arbitragem Pactuada por Sociedade de

Economia Mista’, de autoria dos professores Arnold Wald, Athos Gusmão Carneiro,

Miguel Tostes de Alencar e Ruy Janoni Doutrado, publicado na Revista de Direito

Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, a. 5, n. 18, out./dez. 2002, p. 418.)

12 - Na verdade, não há que se negar a aplicabilidade do juízo arbitral em litígios

administrativos, em que presentes direitos patrimoniais do Estado, mas, ao contrário,

até mesmo incentivá-la, porquanto mais célere, nos termos do artigo 23 da Lei nº

8.987, de 1995, que dispõe acerca de concessões e permissões de serviços e obras

públicos, que prevê em seu inciso XV, entre as cláusulas essenciais do contrato de

concessão de serviço público, as relativas ao ‘foro e ao modo amigável de solução de

divergências contratuais’.

13 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: SE 5206 AgR/EP, de relatoria do

Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no DJ de 30.04.2004 e AI 52.191, Pleno,

Relator Ministro Bilac Pinto, in RTJ 68/382 - ‘Caso Lage’. Cite-se ainda MS

199800200366-9, Conselho Especial, TJDF, J. 18.05.1999, Rel. Desembargadora

Nancy Andrighi, DJ 18.08.1999.

14 - Assim, é impossível desconsiderar a vigência da Lei nº 9.307, de 1996, e do

art. 267, VII do CPC, que se aplicam inteiramente à matéria subjudice, afastando

definitivamente a jurisdição estatal no caso dos autos, sob pena de violação ao

princípio do juízo natural (art. 5º, LII, da Constituição Federal de 1988).

15 - É cediço que o juízo arbitral não subtrai a garantia constitucional do juiz natural,

ao contrário, implica realizá-la, porquanto somente cabível por mútua concessão

entre as partes, inaplicável, por isso, de forma coercitiva, tendo em vista que ambas

as partes assumem o ‘risco’ de serem derrotadas na arbitragem. Precedente: Resp.

nº 450881 de relatoria do Ministro Castro Filho, publicado no DJ de 26.05.2003.

16 - Deveras, uma vez convencionado pelas partes cláusula arbitral, será um árbitro
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o juiz de fato e de direito da causa, e a decisão que então proferir não ficará sujeita a

recurso ou à homologação judicial, segundo dispõe o art. 18 da Lei nº 9.307, de 1996,

o que significa dizer que terá os mesmos poderes do juiz togado, não sofrendo

restrições na sua competência. (Ag. Regimental no MS nº 11.308-DF, Rel. Ministro

Luiz Fux, 1ª Seção do STJ, DJU de 14.08.2006, p. 251.)”

Da página eletrônica do Tribunal Regional Federal, em decisão admitindo a

arbitragem, vê-se o acórdão proferido na Apelação Cível nº 98030092740-SP, 6ª

Turma do TRF 3ª Região, DJU de 03.12.2007.

Ademais, julgando o Recurso Especial nº 612.439 - RS (2003/0212460-3), da

relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, a 2ª Turma do Superior Tribunal de

Justiça assim decidiu:

“Processo Civil. Juízo Arbitral. Cláusula Compromissória. Extinção do Processo. Art.

267, VII, do CPC. Sociedade de Economia Mista. Direitos Disponíveis. Extinção da

Ação Cautelar Preparatória por Inobservância do Prazo Legal para a Proposição da

Ação Principal.

1 - Cláusula compromissória é ato por meio do qual as partes contratantes

formalizam seu desejo de submeter à arbitragem eventuais divergências ou litígios

passíveis de ocorrer ao longo da execução da avença. Efetuado o ajuste, que só

pode ocorrer em hipótese envolvendo direitos disponíveis, ficam os contratantes

vinculados à solução extrajudicial da pendência.

2 - A eleição da cláusula compromissória é causa de extinção do processo sem

julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VII, do Código de Processo Civil.

3 - São válidos e eficazes os contratos firmados pelas sociedades de economia

mista exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens

e serviços (Constituição Federal, art. 173, § 1º) que estipulem cláusula

compromissória submetendo à arbitragem eventuais litígios decorrentes do ajuste.

4 - Recurso especial provido. (Julgado em 25/10/2005, publicado no “Diário do

Judiciário” de 14/9/2005.)”

A arbitragem, algumas vezes, é objeto de referência em debates no Tribunal de

Contas da União; entretanto, é de dizer que não é pacífica a admissão do instituto da

arbitragem nas questões envolvendo entes públicos.
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IX - Conclusões

Convencida da legitimidade desta Casa para legislar sobre a arbitragem a ser

utilizada no Estado, uma vez que ultrapassada a controvérsia sobre a possibilidade

da adoção do juízo arbitral para dirimir conflitos relativos às relações jurídicas

estabelecidas pelos entes da administração pública, esta Comissão, a título de

contribuição, apresenta, na conclusão de seus trabalhos, minuta de projeto de lei

reconhecendo a possibilidade da opção pelo juízo arbitral por parte da administração

pública e estabelecendo regras para que se implemente, com êxito, esse moderno

mecanismo para a solução de litígios em Minas Gerais.

Muitos foram os fundamentos que levaram a Comissão a se convencer da

oportunidade da elaboração da norma, citando-se, em resumo, a admissão pelo STF

da constitucionalidade do juízo arbitral; as diversas leis que prescrevem o uso da

arbitragem no âmbito da administração pública; a previsão, contida na Lei nº 9.307,

de 1996, de que quem tem capacidade para contratar - e o ente público a tem - pode

utilizar a cláusula compromissória e, por conseguinte, valer-se do juízo arbitral; a

possibilidade de o ente público dispor de direitos de natureza patrimonial; a utilização

pelos entes públicos, inclusive pela União, de cortes de arbitragem internacionais

para resolver suas controvérsias, tal como ocorre com as questões relacionadas ao

tráfego comercial.

Cuida a Comissão, na elaboração do projeto, de nele incluir questões que lhe

parecem fundamentais e que têm como objetivo maior resguardo do interesse

coletivo, que se vê representado no Estado; garantia de que o juízo arbitral seja

constituído como órgão colegiado e tenha prazo razoável para a solução dos litígios;

e escolha isenta dos que exercerão a função de árbitro.

Não se finda a Comissão com o projeto de lei que propõe à Casa, uma vez que ela

também apresenta sugestões que deverão ser atendidas para a divulgação do

instituto junto aos cidadãos do Estado. Deve-se dar a estes amplo conhecimento da

Lei Federal nº 9.307, de 1996, assim como da que se elaborar no Estado sobre a

matéria. Também agentes públicos municipais devem ser orientados para que

possam as respectivas administrações utilizar o instituto em suas contendas.

Para a plena divulgação e a efetiva implementação do instituto da arbitragem, tanto
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nas relações que permeiam a administração pública quanto nas que se estabelecem

entre os particulares, apresentam-se as seguintes sugestões:

1 - realização de seminário sobre arbitragem pela Assembleia Legislativa, com a

participação de representantes dos Municípios mineiros, das câmaras municipais, das

universidades e dos órgãos de classe, assim como de palestrantes especialistas na

matéria;

2 - realização de cursos, na Escola do Legislativo, abertos a servidores da Casa e

ao público externo, com o propósito de divulgar a arbitragem entre os operadores do

direito;

3 - elaboração de cartilha, pela Assembleia Legislativa, a ser distribuída nos

estabelecimentos de ensino superior, nas câmaras municipais e nas prefeituras,

enfatizando as vantagens de se adotar o juízo arbitral, notadamente quanto aos

aspectos da economia, da celeridade e da eficiência, em comparação com a instância

judiciária;

4 - realização de cursos temáticos, a serem ministrados pela Assembleia

Legislativa, no interior do Estado, para a divulgação do instituto nas mais diversas

comunidades;

5 - recomendação de que o Poder Executivo faça inserir nos próprios editais de

licitação a possibilidade da solução por meio da arbitragem nos litígios oriundos dos

contratos de obras e serviços;

6 - recomendação de que o Tribunal de Justiça do Estado constitua varas

especializadas nas questões arbitrais, proporcionando mais facilidade, principalmente

nos casos em que haja necessidade de execução de sentenças arbitrais.

Por último, o relator da matéria faz constar um agradecimento a seus pares nesta

Casa Legislativa e aos membros permanentes desta Comissão pela efetiva e

laboriosa participação, que contribuiu sobremaneira para o sucesso de nossos

trabalhos.

Inserem-se também nesse contexto os membros do corpo funcional da Casa, que

dá suporte permanente às atividades administrativas desenvolvidas no âmbito deste

Parlamento.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.



____________________________________________________________________________
67

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Ivair Nogueira - Lafayette

de Andrada.

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado

seja parte e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O juízo arbitral, instituído pela Lei Fed eral n° 9.307, de 23 de setembro de

1996, para a solução de litígio em que o Estado seja parte, será efetivado conforme

os procedimentos estabelecidos nesta lei.

Art. 2° - O Estado e os órgãos e as entidades das a dministrações estaduais direta e

indireta poderão optar pela adoção do juízo arbitral para a solução dos conflitos

relativos a direito patrimonial disponível.

Art. 3° - A inclusão de cláusula compromissória em contrato celebrado pelo Estado

e a estipulação de compromisso arbitral obedecerão ao disposto na Lei Federal n°

9.307, de 1996, nas normas que regulam os contratos administrativos e nesta lei,

respeitados os princípios que orientam a administração pública, estabelecidos na

Constituição da República e na Constituição do Estado.

Art. 4° - O juízo arbitral, para os fins desta lei,  instituir-se-á exclusivamente por meio

de órgão arbitral institucional.

Art. 5º - São requisitos para o exercício da função de árbitro:

I - ser brasileiro, maior e capaz;

II - deter conhecimento técnico compatível com a natureza do contrato;

III - não ter, com as partes ou com o litígio que lhe for submetido, relações que

caracterizem os casos de impedimento ou suspeição de juízes, conforme previsto no

Código de Processo Civil;

IV - ser membro de Câmara Arbitral que se encontre inscrita no Cadastro Geral de

Fornecedores de Serviços do Estado.

Art. 6° - Para os fins desta lei, somente se admiti rá a arbitragem de direito,

instaurada mediante processo público.

Parágrafo único - O processo público não se aplica nos casos de proteção ao sigilo

comercial ou industrial.
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Art. 7° - A arbitragem relativa aos contratos inter nacionais em que o Estado for

parte atenderá às normas e aos tratados internacionais com eficácia no ordenamento

jurídico nacional.

Art. 8° - O procedimento arbitral para a solução de  litígio relativo a contrato, acordo

ou convênio celebrado pelo Estado fica condicionado à existência de cláusula

compromissória cheia ou à formulação de compromisso arbitral.

Art. 9° - O procedimento arbitral se instaura media nte provocação de uma das

partes contratantes.

Art. 10 - A Câmara Arbitral escolhida para compor litígio será preferencialmente a

que tenha sede no Estado e deverá atender ao seguinte:

I - estar regularmente constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos;

II - estar em regular funcionamento como instituição arbitral;

III - ter como fundadora, associada ou mantenedora entidade que exerça atividade

de interesse coletivo;

IV - ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração de

procedimentos arbitrais.

§ 1º - As intimações relativas à sentença arbitral e aos demais atos do processo

serão feitas na forma estabelecida pelas partes ou no regulamento da instituição

arbitral responsável pela administração do procedimento.

§ 2° - O prazo máximo para prolação da sentença arb itral é de cento e oitenta dias

contados da data de instituição da arbitragem, salvo disposição em contrário.

Art. 11 - O edital de licitação de obra e o contrato público preverão as despesas

com arbitragem, taxa de administração da instituição arbitral, honorários de árbitros,

peritos e outros custos administrativos.

Parágrafo único - As despesas a que se refere o “caput” deste artigo serão

adiantadas pelo contratado quando da instauração do procedimento arbitral.

Art. 12 - Ressalvado o disposto na legislação federal e nesta lei, prevalecerão as

regras instituídas na regulamentação do juízo arbitral institucional ao qual compete

decidir a causa.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.
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Comissão Especial sobre a Arbitragem

Justificação: O juízo arbitral remonta há séculos e teve marco preponderante no

Brasil quando da fixação das divisas do território com os países limítrofes.

Anteriormente à edição da Lei Federal nº 9.307, que regulamentou a matéria, no

ano de 1996, pôde-se constatar, em algumas oportunidades, a opção para a solução

dos litígios em que o Estado brasileiro se viu envolvido, por meio dos mecanismos

privados para a composição dos conflitos, entre os quais se insere a arbitragem.

O Estado de Minas Gerais, numa posição de vanguarda, acolheu a arbitragem,

quando formulou a legislação relativa às parcerias público-privadas, o que, sem

sombra de dúvida, representa economia e celeridade na solução dos litígios.

Não se pode perder de vista a existência de um grande volume de processos que

tramitam pelas mais diversas instâncias judiciárias do Pais, o que, por si só, constitui

um entrave à solução rápida dos conflitos que se estabelecem entre contratantes e

contratados. Basta lembrar que se tornou comum no noticiário a existência de

demandas cujos processos se arrastam pelos escaninhos do Poder Judiciário por

mais de 20 anos.

Essa não é efetivamente uma situação compatível com os interesses da

administração, particularmente numa época em que se exige pressa para a execução

das obras que atendam aos interesses do País. Com efeito, os eventos relativos à

Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos, na cidade do Rio de Janeiro, não poderão

ser adiados em decorrência de pendências jurídicas que acabam por conduzir as

partes para a esfera do Poder Judiciário.

Este projeto, em nosso entender, fixa os parâmetros iniciais para a discussão da

matéria, que deve ser submetida às comissões técnicas desta Casa Legislativa, as

quais procederão aos estudos necessários ao seu aprimoramento, contando com as

sugestões e os debates que ocorreram no âmbito da Comissão Especial.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão Especial da Arbitragem, na forma regimental, requer a V. Exa. seja

encaminhada cópia do Relatório Final dos trabalhos da Comissão ao Presidente do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, enfatizando a recomendação, constante naquele
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documento, de que aquela Corte viabilize a criação de vara especial para dirimir os

conflitos e promover as execuções relativas às sentenças proferidas em sede do juízo

arbitral.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2010.

Comissão Especial sobre a Arbitragem

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, nos termos do inciso VII do art. 232,

c/c o inciso IV do art. 180, do Regimento Interno, requerimento da Comissão de

Segurança Pública solicitando o arquivamento do Requerimento nº 5.662/2010, em

razão da perda de seu objeto, tendo em vista a Mensagem nº 484/2010, publicada

em 24/3/2010 (Arquive-se o requerimento.); e, nos termos do inciso VIII do art. 232 do

Regimento Interno, requerimentos do Deputado João Leite (2), solicitando a retirada

de tramitação dos Projetos de Lei nºs 4.191 e 4.374/2010 (Arquivem-se os projetos.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja

encaminhada ao Projeto Manuelzão cópia das notas taquigráficas da 7ª Reunião

Extraordinária da referida Comissão e pedido de providências para que seja garantida

a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de Lagoa Santa, bem

como a qualidade de vida de sua população. 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 Municipal de

Sete Lagoas informações sobre a poluição do solo decorrente do depósito

clandestino de resíduos sólidos em área localizada no Bairro Ouro Branco, conforme

matéria veiculada no jornal “O Tempo”, e sobre as medidas tomadas pela

administração municipal para evitar degradações semelhantes. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Adalclever Lopes solicitando que o Projeto de Lei

Complementar nº 59/2010 seja distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor. Em
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votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado. Serei sucinto. Primeiramente, gostaria

de saudar os servidores da segurança que estão nas nossas galerias e dizer-lhes que

podem contar conosco, tanto com o PMDB, na sua linha de defesa dos trabalhadores

nesta Casa, quanto comigo, como Vice-Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB, e trazer

suas reivindicações, pois terão nosso apoio total, como tem sido até aqui. Temos nos

posicionado em favor da classe trabalhadora. Gostaria de trazer um comunicado

importante. O Deputado André Quintão já trouxe a esta tribuna o anúncio da

desincompatibilização do Ministro Patrus Ananias. Tenho em mãos um documento

que acaba de chegar de Brasília, cujo teor gostaria de ler. Na verdade, esse

documento fala também da desincompatibilização do Ministro Hélio Costa, que é,

pelo PMDB, candidato a candidato ao governo de Minas nas eleições de 2010. Passo

a ler o ofício que chegou de Brasília há 10 minutos. (- Lê:) “Ministério das

Comunicações. Gabinete do Ministro. Exmo. Sr. Presidente da República, tenho a

honra de dirigir-me a V. Exa. para, nos termos da legislação vigente, em razão de

pretender concorrer a cargo eletivo, solicitar o meu desligamento, a partir do dia 1º de

abril de 2010, do cargo de Ministro de Estado das Comunicações, para o qual tive a

honra de ser nomeado por V. Exa., por meio do Decreto de 8 de julho de 2005,

publicado na Edição Extra do Diário Oficial da União de mesma data. Ao agradecer a

confiança em mim depositada, espero ter atendido à expectativa da Presidência da

República no que concerne ao desenvolvimento da política de telecomunicações do

Brasil, ao tempo que reitero a V. Exa. os meus sinceros votos de alta estima e

distinguido apreço. Respeitosamente, Hélio Costa. Ministro de Estado das

Comunicações.” Fiz a leitura do comunicado oficial, datado de ontem, dia 29 de

março, encaminhado ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que Hélio Costa, até

então Ministro de Estado das Comunicações, deixa claro e inequívoco o seu

desligamento do Ministério a partir de 1o de abril. Essa é a confirmação do que o

PMDB vem anunciando durante o período da disputa interna e ao longo desses

primeiros meses do ano: o Ministro das Comunicações, Hélio Costa, desliga-se do
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Ministério para cumprir o que determina a legislação, colocando o seu nome à

disposição do PMDB e do povo mineiro para disputar, no próximo pleito, a eleição

para o governo do Estado de Minas Gerais. Era o que eu tinha a dizer nesta questão

de ordem, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, aproveitando a última reunião desta

semana, uma vez que amanhã se dará aqui a posse do futuro Governador de Minas,

Antonio Anastasia, quero fazer dois breves comunicados. Em primeiro lugar,

agradeço a presença em Teófilo Otôni, no último sábado, do Governador Aécio

Neves, do Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia e do pai do Governador, Dr.

Aécio Cunha, que há mais de 20 anos não ia à nossa cidade. Nesse dia, foram nos

dar um belo presente: o Centro de Convenções e Feiras, o 4o Expominas do Estado.

Com um investimento de R$15.000.000,00, é uma obra portentosa, que decerto vai

marcar na história de Teófilo Otôni o nome das famílias Cunha e Neves, originárias

daquela cidade: dali são tanto Benjamin da Cunha, bisavô do nosso Governador,

criador do primeiro colégio da cidade, quanto seu avô, Tristão da Cunha;

posteriormente, Aécio Cunha e Aécio Neves foram sempre votados naquela região.

Foi uma solenidade muito bonita no Cine Teatro Vitória, que estava lotado, ocasião

em que se anunciaram algumas ações importantes: além da autorização dessa

grande obra, a reforma e ampliação do Aeroporto JK e vários outros itens na área

social. Mas aproveito este espaço ainda para rogar aos companheiros do Bloco

PMDB-PCdoB-PT que nos ajudem a reformular uma questão abordada hoje pelo

Deputado André Quintão, que, muito feliz, comunicou que o asfaltamento de dois

trechos da BR-367 - ligando Minas Novas a Jenipapo de Minas e Berilo e Almenara a

Salto da Divisa, passando por Jacinto - foi incluído no PAC 2. O que me preocupa é

que o PAC 2 não sairá neste ano, mas em 2011 ou 2012. Em Minas Gerais o que

está em execução do PAC são apenas 11,3%. Sei que é um baita projeto, uma

proposição de governo e que está no planejamento, mas peço aos companheiros do

nosso Bloco que nos ajudem a rever essa posição; não podemos esperar pelo PAC 2.

A promessa que o Presidente da República fez em Jenipapo de Minas foi de inclusão

imediata dessa obra de pouco mais de 130km ainda neste exercício. Mas a

autorização do Ministério dos Transportes foi apenas para projeto; não foram
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repassados para o DER de Minas Gerais os recursos para a obra; não há um

convênio assinado para a obra. Hoje mesmo encaminhei ao Sr. Presidente da

República documento em que lembro aquele episódio em Jenipapo de Minas quando,

solenemente, ele e a Ministra Dilma anunciaram que iriam realizar a obra, o que, no

entanto, não aconteceu. Talvez o Ministério dos Transportes não tenha visto ou tido

conhecimento do compromisso feito pelo Presidente da República, com centenas de

Prefeitos lá presentes. Talvez não tenha. O Ministro dos Transportes firmou convênio,

ou melhor, está firmando convênio com o DER apenas para o projeto desses dois

trechos da BR-367. Ora, não queremos dinheiro nem no PAC 1 nem no PAC 2, mas

que o dinheiro seja liberado imediatamente para a obra. São poucos quilômetros,

muito poucos quilômetros, e alguns Municípios estão ficando fora do processo por

falta de recursos federais. O Presidente reconheceu isso em seu discurso, em

Jenipapo de Minas, com a presença da Dilma, e disseram que liberariam os recursos.

Então não posso deixar isso correr solto e ficar feliz em entrar no PAC 2. Ora, se o

PAC 1 tem somente 11,3% realizados até agora, como poderemos esperar o PAC 2?

Esperaremos para 2013 ou 2014? Acredito que devemos aproveitar a presença dos

companheiros do harmonioso Bloco PT-PMDB-PCdoB desta Casa, que tem

defendido os trabalhadores, que tem lutado pelas causas populares, para que não

feche seus olhos na luta pelos mais fracos. Quero também lutar pelos mais fracos do

Jequitinhonha. Essa estrada é importantíssima; um eixo viário que ligará Diamantina

a Porto Seguro, na Bahia. Faltam cento e trinta e poucos quilômetros. O Presidente

deu sua palavra em público, em discurso; fez compromisso, que foi endossado

também no discurso da Ministra Dilma. Esse é meu apelo aos colegas de bancada,

para que nos ajudem no encaminhamento disso junto ao governo federal. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

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 Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente Deputado Sebastião Costa, nesta terça-

feira, dia 30, nada mais simbólico que a presença dos servidores públicos e
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administrativos da Polícia Civil no Plenário desta Casa. Sr. Presidente, confesso que

percebo certo contentamento e sorriso no rosto desses servidores, pois hoje é o

último dia do governo Aécio Neves. Todo governo deixa suas marcas, e essas

marcas a história não há de apagar. Verifiquei os números nesses sete anos do

governo Aécio Neves, e algumas coisas realmente me impressionam. Nesses sete

anos, houve aumento de 220% nas despesas de capital. Traduzindo: despesa de

capital é o dinheiro que o governo usa para construir viadutos, estradas, palácios, etc.

Esse governo realizou muitas obras físicas. Agora mesmo, o Deputado Getúlio Neiva,

em homenagem a seu pai, anuncia novo e suntuoso templo de exposição para Teófilo

Otôni. Foram 220% de aumento nos gastos destinados a essas obras. Em

contrapartida, a maioria dos servidores administrativos recebe vencimento básico

menor que um salário mínimo. Quando ando pelo interior de Minas, às vezes ouço

coisas muito interessantes. Algumas pessoas dizem: “Sr. Deputado, o senhor é muito

‘cri-cri’; fica lá falando coisas que não fazem sentido, que há pessoas que recebem

menos que um salário mínimo. Isso não deve ser verdade”. Mas é verdade: os

servidores estão aí para comprovar a informação. O vencimento básico dos

servidores administrativos, não apenas da Polícia Civil, mas também da educação, é

menor que um salário mínimo. Os números, Sr. Presidente, não me deixam mentir.

Já disse ontem, mas é bom repetir: em 2002, último ano antes da posse do Aécio,

gastávamos 11,9% da receita corrente líquida com a saúde; em 2009, continuamos

nos mesmos 11,9%. A Receita Corrente Líquida é o que está liberado, é o dinheiro do

Estado liberado para investimento. Com segurança pública, em 2002, gastávamos

19,42%; em 2009, esse percentual caiu para 16,44%. O mais estarrecedor, a marca

maior deste governo: em 2002, gastávamos 29,15% na educação; esse percentual

caiu para 14,82% da Receita Corrente Líquida. Total das três áreas: gastávamos

60,43%.

Eles até questionam muito o governo Itamar Franco. Gostam de falar mal do Itamar

Franco, dizendo que ele era perdulário e que não sabia fazer choque de gestão.

Fizeram o Choque de Gestão criticando o Itamar. Pena que o Itamar está do lado

deles. Ele sofre duplamente - por estar do lado deles e por ser criticado por eles. O

Itamar gastava 60,49%, e eles, em 2009, 43%.
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Com os servidores, com pessoal, com folha de pagamento, em 2002 gastavam

55,87%; hoje gastam 46%. Eles gostam de falar que o Itamar era perdulário porque

gastava muito com vocês, servidores públicos; e eles são bons porque fazem o

Choque de Gestão, trabalham com a ideia de Estado mínimo, promovem a redução

de despesas. Gastar com servidor não tem sentido, vocês não têm muita importância.

É preferível gastar com palácios. (- Palmas.) De 55,87% para 46,16%. Essa é a

marca do governo que ora se encerra.

É interessante que esse governo, que tem alma carioca, como o Governador

mesmo declarou, gosta tanto dos cariocas que deu um título de cidadania honorária

para um Deputado carioca, um jovem, filho de um ex-Prefeito do Rio de Janeiro que

fez um estrago naquela cidade - o Prefeito César Maia. O Rodrigo Maia, que preside

os Democratas - os Democratas do Arruda -, veio a Minas receber o título de

cidadania honorária e teve a petulância de criticar o PAC 1. Veio dizer que o PAC 1 é

ficção. Coitado! Ele não consegue entender que o PAC 1, em 2007, foi uma proposta

de intervenção do Estado na economia. Ele não tem coragem de dizer, por exemplo,

que, se não fosse o PAC 1, o Brasil teria quebrado por causa da crise de 2009. Na

época deles, toda vez que havia crise econômica mundial, o Brasil quebrava. Vocês

se lembram disso? Eles levantavam os juros lá em cima, reduziam o consumo,

demitiam, e o Brasil quebrava. Foi assim em 1998, em 2000, em 2002. O Brasil

quebrou todas as vezes em que eles estiveram à frente do Governo. Com o PAC 1,

conseguimos evitar que o Brasil quebrasse, porque fortalecemos o mercado interno,

geramos emprego. Isso foi muito importante e decorreu de investimento público.

Aquilo que eles criticavam muito, as estatais brasileiras, os elefantes brancos -

Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal -, ajudou o Brasil a sair da

crise. Ele fica questionando muito o PAC 1, e o PAC 1, que tem 40% das suas obras

executadas, 63% dos seus recursos já empenhados, tem feito diferença na história do

Brasil. O PAC não se restringe a obras, mas significa, acima de tudo, investimentos

sociais. Não é a toa que hoje - já citamos os números - o Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem o orçamento de

R$39.000.000.000,00 para cuidar do povo, dos excluídos, de 60 milhões de pobres

deste país. É a marca do governo Lula. Se o governo Lula entrará para a história,
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será pelos seus investimentos sociais, não só pelas suas obras. (- Palmas.)

É importante dizer que o Brasil agora adquiriu um bom hábito, o do planejamento, o

do crescimento econômico com distribuição de renda. Não basta crescer sem

distribuir renda.

Quando se fala no lançamento do PAC 2, devemos ressaltar programas

importantes nas áreas sociais, como o Cidade Melhor; o Comunidade Cidadã; o

Minha Casa, Minha Vida; o Água e Luz para Todos; o Transportes e Energia. Para se

ter uma ideia, no PAC Cidade Melhor, serão investidos R$57.100.000.000,00 em

projetos para enfrentar os principais desafios das grandes aglomerações urbanas,

proporcionando melhor qualidade de vida às pessoas. Além de obras de saneamento,

estão previstos investimentos em pavimentação de vias urbanas, principalmente em

regiões de baixa renda. Queremos o déficit zero do saneamento. Muitas cidades

brasileiras ainda não possuem rede de esgoto. Então, precisamos zerar o déficit do

saneamento básico. O PAC 2 Comunidade Cidadã pretende também aumentar a

atuação do Estado em bairros populares, com a oferta de serviços públicos. Serão

investidos R$23.000.000.000,00 na construção de 500 unidades de pronto-

atendimento à saúde, 8.694 unidades básicas de saúde, 6 mil creches e pré-escolas,

10.116 quadras poliesportivas em escolas, 800 praças do PAC e 2.883 postos de

polícia comunitária. Para o Programa Minha Casa, Minha Vida, a meta é construir 2

milhões de moradias até 2014. Dessas moradias, 60% serão para atender famílias

com renda de até R$1.395,00. O PAC Energia Elétrica visa universalizar o acesso a

energia elétrica e a água tratada. Para isso, reservou recursos de

R$30.600.000.000,00, dos quais R$13.000.000.000,00 serão destinados à expansão

da rede de abastecimento de água em áreas urbanas, com a construção de adutoras,

de estações de tratamento e de reservatórios, além de redes de distribuição de água.

E fará 495 mil novas ligações de energia elétrica no País. Vejam o que tem ocorrido

com o Luz para Todos. Diga-se de passagem, houve muita dificuldade para as obras

desse programa em Minas serem realizadas, pois a parceria com a Cemig acabou

atrasando-as. Na visão do Choque de Gestão de Minas Gerais, era mais importante a

Cemig gerar lucros para os seus acionistas que realizar as obras do Luz para Todos.

Outra questão importante diz respeito à área de recursos hídricos, em que o
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governo fará investimentos de R$12.100.000.000,00 em 54 empreendimentos, como

projetos de abastecimento de água complementares ao projeto de transposição do

Rio São Francisco. O PAC 2 também dará atenção especial à produção de energia

sustentável; dará ênfase às plataformas de usinas hidrelétricas, que preveem

isolamento das usinas após serem construídas, de modo a evitar crescimento

populacional desordenado em seus arredores. Serão construídas 10 hidrelétricas

nesse sistema, que, somadas, terão potência de 14.991MW. O programa prevê ainda

a construção de 44 usinas hidrelétricas convencionais, que vão gerar 32.865MW. Há

também a previsão de construção de usinas na Bacia do Tapajós, como São Luiz do

Tapajós, Cachoeira do Caí, Jatobá e Chacorão. O PAC 2 prevê ainda a construção

de 71 centrais de energia eólica, energia limpa gerada pelos ventos, localizadas

principalmente no Nordeste e no Sul do Brasil; e a instalação de aquecimento solar

para o banho em 2 milhões de residências do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Está prevista também a construção de 22.765km de redes elétricas para grandes

interligações, com prioridade para as áreas mais isoladas do Brasil. O PAC 2 também

destinará R$125.000.000.000,00 para a exploração da camada pré-sal, sendo que

R$65.000.000.000,00 serão aportados já em 2011. O programa prevê o início de

produção nas áreas de Guará, Iara, Tupi e Baleia Azul.

Quanto a transporte, serão R$50.000.000.000,00 destinados ao transporte

rodoviário e ferroviário, sendo que as ferrovias receberão investimento de

R$46.000.000.000,00. Nobre Deputado Getúlio Neiva, as ferrovias no governo Lula

começaram a ressuscitar. O que foi criminosamente feito no governo Fernando

Henrique Cardoso, a privatização das nossas ferrovias, o Lula está resgatando, bem

como as nossas rodovias. Entre essas ações está a duplicação da Rodovia 381, no

trecho Valadares-Belo Horizonte.

O programa também prevê a instalação de linhas de trem- bala de São Paulo a

Curitiba, de Campinas ao nosso Triângulo Mineiro e de Campinas a Belo Horizonte.

Deputado Almir Paraca, Minas Gerais foi contemplada com o trem-bala. Além disso,

há investimento especial para as Linhas 1 e 2 do metrô de Belo Horizonte. Portanto,

estão garantidos recursos para expansão do metrô.

Há também investimento nas áreas de veículos leves sobre trilhos - VLTs -, um
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meio de transporte muito bem defendido pela nossa Prefeita Marília Campos, de

Contagem, e pela nossa Prefeita Maria do Carmo, de Betim. Então, é quase

R$1.000.000.000.000,00 em investimentos de 2011 a 2014, os próximos quatro anos,

com base numa visão de que o Brasil precisa crescer, desenvolver-se, mas,

especialmente, cuidar do seu povo.

Quero parabenizar o Deputado Hélio Costa, que se desincompatibilizou do

Ministério das Comunicações para servir Minas; o Ministro Patrus Ananias, que

também está disposto a servir Minas; a alegria dos nossos servidores administrativos,

porque hoje é o último dia do governo neoliberal de Aécio Neves.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - 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,

servidores administrativos da Polícia Civil que estão nas galerias, público e

telespectadores da TV Assembleia, inicialmente saúdo os servidores da Polícia Civil e

lamento que não tenhamos conseguido atender as justíssimas reivindicações, não só

da categoria de vocês, mas de todas as outras categorias que não se sentiram

contempladas com o reajuste aprovado por esta Casa. É sabido pelos senhores que

o Bloco PT-PMDB-PCdoB apresentou emendas, tentamos negociar, fizemos gestões,

mas fomos vencidos e tivemos que acatar a correção limitada, reduzida. Infelizmente,

não tínhamos alternativas, caso contrário ficaria do jeito que está. Estamos com um

aumento muito distante do que vocês merecem, do que o povo de Minas Gerais

precisa para ter um serviço público à altura, que possa ser chamado efetivamente de

serviço público de qualidade, como vem sendo apresentado pelo governo do Estado.

Mais cedo, fiz um pronunciamento e falei exatamente o que está em jogo no Brasil

nas próximas eleições que se avizinham.

Estamos aqui com os procedimentos de desincompatibilização do Governador

Aécio Neves, como anunciado nesta reunião, e também com os do Ministro do
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Desenvolvimento Social Patrus Ananias e os do Ministro das Comunicações Hélio

Costa, do PMDB. Tudo isso é evidência concreta de que estamos no procedimento

eleitoral, preparando-nos para a disputa que renovará a classe política no Brasil, em

todos os níveis, e pode reorientar, em Minas, esta linha de governo dos últimos oito

anos. Pode também, assim esperamos, haver reafirmação da linha que está sendo

implementada em âmbito federal.

Como dizia, entendemos que o grande debate é relativo ao modelo de Estado

brasileiro de que o povo brasileiro precisa. Precisamos do modelo de Estado forte,

com capacidade de intervenção, como acabou de ser apresentado aqui pelo

Deputado Carlin Moura, que mencionou as ações do PAC 1 e do PAC 2 desse

Estado, que alavanca a economia, que promove mudanças substantivas para

melhorar o padrão de vida do povo brasileiro, que se dota de capacidade efetiva de

cumprimento do seu papel de promotor da vida e da dignidade e, principalmente, de

promotor da redistribuição de renda, concentrada neste país desde o descobrimento.

Nossa história, ocorrida após o encontro de civilizações, chamado comumente por

nós de descobrimento, que aconteceu há cerca de 500 anos, é de exploração, de

injustiça e de concentração de renda. Precisamos fazer este debate com muita

clareza, para que todos façamos a escolha, nas próximas eleições, sabendo que

modelo de Estado desejamos. Queremos o modelo de Estado mínimo? Infelizmente,

aqueles que o defendem não têm coragem de dizer exatamente o que significa, ou

seja, que se trata de Estado que deixa o mercado livre, desimpedido para a

exploração, para a concentração de renda e para a promoção de injustiças. Há outro

Estado, o que tenta melhorar níveis tão injustos de concentração de renda, buscando

melhor distribuição no País. Temos certeza de que os servidores públicos de Minas

Gerais, conscientes que são, organizados que são, que acompanham a evolução de

Minas Gerais e têm capacidade de comparar o que se pratica aqui e o que se faz no

Brasil, farão uma escolha consciente para reorientar a política pública e a condução

do Estado em Minas Gerais. Um abraço a vocês. Não desistam, continuem

organizados e mobilizados. Este debate tem de ser feito com os candidatos a

Governador. Este é o momento exato para levar as reivindicações não atendidas, até

então, para os próximos candidatos a Governador, para que assumam o
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compromisso de equilibrar esta relação em Minas Gerais. Sabemos que um Estado

que paga tão mal a seus servidores não pode denominar-se Estado competente, que

faz boa gestão.

Acabo de receber alguns ofícios, cujos grifos, que considero interessantes, dizem

respeito à insistência do Delegado-Geral da Polícia Civil, durante os últimos anos,

solicitando tanto à Secretária de Planejamento e Gestão quanto ao Vice-Governador

Anastasia algo que não devia nunca constar num ofício de gestores públicos: que se

cumpra a lei e que seja feito concurso público, de modo que os terceirizados e os

contratados sejam substituídos por servidores públicos. São feitos pedidos para que

sejam corrigidas as distorções gritantes entre contratados, terceirizados e servidores

públicos.

É um absurdo que os terceirizados ganhem mais que os efetivos e tenham

condições melhores de remuneração, como em várias situações no nosso Estado.

Sr. Presidente, gostaríamos de apresentar outro assunto, que tem relação direta

com esta discussão do Estado mínimo ou do Estado capaz de ser interventor, para

promover justiça e corrigir desequilíbrios regionais e injustiças históricas de

concentração de renda no Brasil, que diz respeito à promoção da cultura da

cooperação e à economia solidária, que é um modelo de economia que vem

insistindo em se afirmar na nossa sociedade.

Na semana passada, na quinta-feira, participei da Conferência Regional de

Economia Solidária na minha região, no Noroeste de Minas. Lá estavam os

delegados de Paracatu - minha cidade natal, minha querida Paracatu -, de Unaí,

Arinos, Buritis, João Pinheiro, Natalândia, Dom Bosco, Chapada Gaúcha, Formoso,

Uruana de Minas, Riachinho, Bonfinópolis, Brasilândia, Guarda-Mor, Vazante,

Cabeceira Grande, ou seja, a Região Noroeste estava, em peso, representada nessa

Conferência. Trago este assunto aqui também porque a Igreja Católica, neste ano, de

maneira muito acertada, trouxe como tema da Campanha da Fraternidade a

economia, a relação da economia com a vida. O lema da Campanha da Fraternidade

é que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Portanto precisamos trazer também

essa reflexão para o cotidiano da nossa vida, para a gestão pública. Isso porque,

quando discutimos aqui qual a recomposição salarial justa, equitativa para os
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servidores públicos do Estado, também falamos exatamente de qual deve ser o

tratamento para garantir a dignidade do trabalhador, para que cuide bem de sua

família, para que não tenha de arrumar bicos aqui e ali, o que muitos são obrigados a

fazer para viver, no mínimo, com a dignidade com que todo ser humano deveria viver.

Quando se fala da Campanha da Fraternidade, esta discussão do modelo de

Estado também está presente, porque o Estado com o qual ainda convivemos, na

maioria, se não na totalidade das nações, é o Estado neoliberal, o Estado

conservador, que muitas e muitas vezes funciona como preposto a serviço dos

interesses do mercado, que não promove a justiça social. Entendemos, como a Igreja

Católica, com a Campanha da Fraternidade, e como todos aqueles que lutam e

trabalham pela economia solidária, que esse Estado não atende aos interesses da

humanidade, da civilidade.

Um Estado que coloca em risco a continuação da vida, um Estado neoliberal, que

promove, por meio da agressão ambiental, desequilíbrios como mudanças climáticas

e aquecimento global, é o mesmo modelo e o mesmo sistema que agride o ser

humano e cria situações tão injustas, como essas que estamos aqui discutindo, seja

no aparato do Estado público, seja na economia dita privada.

Portanto esperamos, a exemplo do que vem acontecendo em nível nacional, que a

Secretaria Nacional de Economia Solidária, que hoje está organizada no âmbito do

Ministério do Trabalho, possa continuar estruturando-se, fortalecendo-se, crescendo,

tendo a disponibilidade e a ampliação de recursos orçamentários para estimular e

fortalecer a cultura da cooperação, a fim de que exemplos como o que vimos essa

semana no Município de Muzambinho continuem a acontecer. Refiro-me a duas

cooperativas de agricultores que temos apoiado: a Coopalmeia e a futura Cooperativa

de Agricultores Familiares, hoje ainda associação, da Comunidade Macaúbas. Uma

trabalha com derivados da cana, produz cachaça, rapadura e açúcar mascavo; a

outra produz polvilho a partir da mandioca. Fiquei encantado, pois são famílias que

vivem numa harmonia muito grande, numa integração perfeita com a natureza. Vivem

modestamente, é bem verdade, mas há paz naquela comunidade.

Acreditamos muito na economia solidária, pois cremos que, quando as pessoas se

organizam, quando se unem para trabalharem juntas, para construírem alternativas
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coletivas, criam - além das boas soluções que surgem nesses processos -, um

ambiente, uma harmonia social muito grande e, por isso, precisam ser sempre

estimulados. A Secretaria Nacional de Economia Solidária trabalha exatamente nessa

direção.

Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos também de fazer uma cobrança à Secretaria

de Cultura, que há mais de um ano fez um convênio de R$12.000.000,00 com o

Ministério da Cultura, para executar e implementar aqui, em Minas Gerais, o

programa Pontos de Cultura. Solicito que tire do papel esse programa. Há um ano,

esse recurso está parado aqui no governo do Estado. As entidades que se

submeteram aos editais, que fizeram bons projetos e foram selecionadas, que têm a

demanda concreta organizada na sua base, não podem prestar atendimento porque a

Secretaria de Cultura não libera os recursos. Esperamos que, para atender à

necessidade dos Pontos de Cultura, essa Secretaria acelere esse programa. Tivemos

reuniões esta semana com representantes do Ministério da Cultura, com gestores

desse programa, e há uma ameaça concreta de suspensão desse convênio e

lançamento de um novo edital, que está com atraso, para que os recursos possam

chegar ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Célio Moreira solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,

nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Duarte Bechir. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Getúlio Neiva, grande

defensor da nossa renomada e respeitada Teófilo Otôni e região, que conduz os

trabalhos nesta tarde e a quem, neste momento, presente a imprensa de nossa

querida Minas Gerais, rendo as minhas sinceras homenagens pela bravura na defesa

dos interesses dos Municípios dessa região quando exerceu, na Câmara dos

Deputados, o mandato de Deputado. Agora, nesta Casa, tenho a oportunidade de

acompanhar de perto a sua luta pela população desses Municípios. Saúdo-o,

Deputado Getúlio Neiva, que está na condução dos trabalhos.
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Cumprimento ainda o povo da nossa querida Minas Gerais e, através da imprensa,

quero congratular-me com a Rádio Clube de Campo Belo. Trata-se de uma emissora

voltada para a verdade, que não vende e não compra opiniões e preza, há mais de 50

anos, levar a verdade aos ouvintes espalhados por nossa Campo Belo e região e a

todo o mundo, por meio da internet.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, compareço nesta tribuna para levar ao

conhecimento do povo de Minas Gerais a nossa compreensão e visão no que diz

respeito a um assunto dos mais importantes que se discutem no Senado Federal.

Vamos falar, Sr. Presidente, sobre a partilha dos “royalties”, do que é arrecadado em

função da exploração do petróleo no mar brasileiro. Já há algumas semanas temos

visto debates sobre o novo modelo de distribuição dos “royalties” do petróleo em

nosso país. Isso após a já nomeada Emenda Ibsen Pinheiro, nome do Deputado

Federal que compõe a bancada do PMDB do Estado do Rio Grande do Sul. Essa

emenda determina a redistribuição entre todos os Estados e Municípios dos

“royalties” provindos da exploração do petróleo, inclusive no caso dos contratos de

concessão já firmados para tal, e já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, a

emenda segue sua tramitação no Senado, e é lá que se definirá se ela terá validade.

Em recente discussão, foi apresentada outra emenda do gaúcho Ibsen Pinheiro,

que trata do assunto de forma diferente. Quero dar conhecimento ao povo de toda

Minas Gerais do teor autêntico da emenda proposta por Ibsen Pinheiro. (- Lê:)

“Inclua-se o seguinte art. 45 no substitutivo, renumerando-se os demais e suprimindo-

se, por conseguinte, as alíneas “a” a “e” do inciso II do art. 44”. Ela cria, portanto, o

art. 45, que dispõe: “Ressalvada a participação da União, a parcela restante dos

‘royalties’ e participações especiais oriundos dos contratos de partilha, de produção e

de concessão de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, quando a lavra

ocorrer na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, será

dividida entre Estados, Distrito Federal e Municípios da seguinte forma: I - 50% para a

constituição do fundo especial a ser distribuído entre todos os Estados e o Distrito

Federal; II - 50% para a constituição do fundo especial a ser distribuído entre todos os

Municípios de acordo com os critérios de repartição do Fundo de Participação dos

Municípios - FPM”.
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Sr. Presidente, esse fundo compreende 22,5% daquilo que o governo federal

arrecada e é repassado aos Municípios. Portanto, quase 80% de tudo que se

arrecada no País é centralizado na mão do governo federal, e uma outra parcela, na

mão dos Estados. Tenho certeza de que todos os que estão nos vendo em casa e no

trabalho e os presentes nesta Casa, neste dia, saberão responder em muito pouco

tempo à minha indagação: Onde vive o povo? Onde se chora ou se clama por melhor

saúde? Onde se busca, imediatamente, o medicamento para uma determinada

enfermidade? Vai-se atrás do Presidente em Brasília? O cidadão sai da sua cidade,

no interior, para ir a Brasília reclamar e queixar-se com os Ministros ou mesmo com o

Presidente? Ele sai do interior para vir a Belo Horizonte tratar com o governo do

Estado ou com os Secretários? Ele vai à casa do Prefeito e, na maioria das vezes, à

casa do Vereador, que não tem sequer um gabinete para poder despachar e

conceder a uma pessoa algum benefício ou um medicamento, em caso de doença. O

Vereador só tem o direito de legislar e também de fiscalizar as atividades do

Executivo. É ele que sofre, e é o Prefeito que aguenta o choro e os problemas

existentes no Município.

Senhoras e senhores, o que é o Município? É a “cellula mater” da União. Sem os

Municípios não se tem o País. Eu amo o meu Brasil, moro no meu Brasil, mas vivo

em Campo Belo, que é a minha cidade. Campo Belo é o meu endereço; estou aqui de

passagem, exercendo meu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, com muito orgulho. Sei que, ao final dos trabalhos, em não podendo

continuar, estarei de volta à minha casa, ao Município onde moro com minha família.

É nesses lugares onde se chora e se veem os problemas, apesar de muito se falar

aqui das ações dos governos federal e estadual. Agora, estamos omitindo - e não

poderíamos fazê-lo - a discussão sobre a divisão dos “royalties” da extração do

petróleo.

Caro Presidente, Deputado Getúlio Neiva: percorrendo o Sul de Minas, onde se

situa a nossa principal base eleitoral, cheguei ao Município de Lambari, estância

hidromineral, que, no passado, era visitada por paulistas, cariocas e pessoas do outro

lado do Brasil, que vinham em busca das águas curativas. Lá foi construído um lindo

edifício, na época em que o jogo não era proibido no Brasil. Esse prédio está sendo
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vítima de total descaso, porque o Município não consegue reunir recursos suficientes

para manter essa bela obra de arte. Dou esse exemplo a V. Exa. por se tratar de um

caso específico envolvendo os recursos do petróleo, que, além de não servirem para

comprar o medicamento para curar as doenças dos menos favorecidos, também não

servem para preservar as obras de arte, como o cassino da nossa querida Lambari.

Meu caro Presidente, neste momento e com muito orgulho, defendendo a bandeira

do PMN, que tem em Tiradentes o seu espelho, a sua garra e a sua luta, ressalto que

muitas vezes, quando se vem a esta tribuna, não se discute algo de interesse da

população mineira e brasileira. Preservam-se muito mais os interesses do partido ou

do candidato que os interesses do povo, como acabamos de ver na reunião de hoje.

A discussão é sempre a mesma, ou seja, sobre quem vai ser o próximo Governador

de Minas, quem vai ser o Presidente ou sobre o melhor partido, sem que se discutam

assuntos importantes, como a divisão da arrecadação dos “royalties” do pré-sal.

Querendo continuar no mesmo assunto e na mesma direção, segundo as

alegações do Governador do Rio e dos Prefeitos, os “royalties” devem servir para

compensar os Estados produtores; portanto, nada mais justo que o governo

fluminense receber a maior parte. Nada contra o Rio de Janeiro, contra o Estado do

Rio, nem contra os Prefeitos.

Na nossa caminhada por Minas Gerais, deparamo-nos com um Prefeito de uma

Prefeitura situada na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Ele me disse que um

ribeirão divide Minas do Rio de Janeiro e que o seu desejo era passar a ser Prefeito

do Rio, já que nesse Município a população é menor, e a receita é cinco vezes maior

que a de Minas Gerais.

Onde está o erro? Por que tanta diferença se somos todos brasileiros? Por que

tratar de forma diferente aqueles que residem em Estados que tiveram a

oportunidade de estar situados de frente para o mar? Onde estão localizadas as

jazidas do pré-sal? Estão a 7.000m de profundidade. Pertence ao Rio de Janeiro o

que está a 7.000m? Daqui a pouco, vai furando, furando... Quando éramos crianças,

falava-se que, se furasse, furasse, acabaria saindo no Japão. E acho que, daqui a

pouco, sairá também no Japão, se continuar furando tanto chão para tirar o petróleo.

E dizem que o que está no subsolo pertence ao Rio de Janeiro!
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Ora, isso é falta de bom senso; é falta de amor ao próximo, de ser brasileiro em sua

plenitude, e não ser brasileiro simplesmente por ter o privilégio de nascer e viver nos

Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que recebem sozinhos quase o todo o

valor arrecadado do petróleo. Trata-se de uma das discussões mais importantes que

esta Casa poderia travar neste momento, e não de ficar lembrando nomes daqueles

que poderão vir a substituir governo e Presidente. Também não lembrar nomes de

programas que muitas vezes são eminentemente políticos, trazem na sigla a

oportunidade de vislumbrar um horizonte daqui a seis meses, quando estaremos

vivendo o período eleitoral, e que fogem da realidade da vida de hoje do povo mineiro

e de outras partes do Brasil.

Caro Presidente Getúlio, como vivem as pessoas nos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri? Eu estou dando esse exemplo da nossa Minas Gerais, enquanto o dinheiro

do petróleo jorra nos cofres municipais do Estado do Rio. E o Governador do Rio vem

- com todo o respeito - dizer que não dará mais para sediar as Olimpíadas ou a Copa

do Mundo se tirarem o dinheiro do petróleo de lá. Governador, e quanto ao povo que

está morrendo pela falta de medicamento? O senhor faz a festa aí, mas aqui, em

Minas Gerais, em Pernambuco ou no interior de Goiás, paga-se o pato porque não

nascemos beirando o mar, com a beleza que são as suas águas azuis. Isso está

errado; não se pode dividir um bolo que pertence a todos apenas para dois. A União é

composta por Estados e Municípios. Ora, os Estados não existem se não houver os

Municípios.

Portanto, em nossa querida Minas Gerais, especialmente nós, do PMN, queremos

nesta oportunidade reafirmar que estaremos encaminhando um requerimento à

Comissão de Assuntos Municipais desta Casa para que seja formulado ao Senado

Federal o posicionamento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não podemos

nos calar, de forma alguma, e tratar de assuntos que não são os mais importantes

neste exato momento.

Sr. Presidente, quero, ao me encaminhar para o final de minha fala, dizer que o

Brasil é, sem dúvida alguma, como dizem as músicas e os poemas, um país

abençoado, muito abençoado pelas pessoas que tem. Quando Cabral aqui aportou,

estavam lá os índios. De lá para cá, muitos daqueles que vieram trazer a sua força ou
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explorar o nosso país, alguns já se foram, mas outros permanecem. O Brasil é um

país que abriga, com muito carinho, todas as raças. Abriga pessoas vindas da

Alemanha, da China, do Japão, os judeus, mas este país só será o Brasil dos

brasileiros quando suas riquezas forem divididas igualmente para todos os brasileiros.

Esse será o Brasil do meu e do nosso sonho. É o que tínhamos, Sr. Presidente, para

esta tarde de hoje. A V. Exa. e aos demais pares o nosso muito obrigado pela

atenção.

* - 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 solene de amanhã, dia 31, às 11 horas, nos termos do edital de

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

regimental. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/3/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Álvaro Gabriel

de Ávila Júnior, ocorrido em 27/3/2010, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Margarida de

Deus Fontes, ocorrido em 8/3/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Jorge Pacau,

ocorrido em 25/3/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Selvita

Gonçalves do Amaral, ocorrido em 25/3/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2010

ATAS

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

LEGISLATURA EM 31/3/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Ademir Lucas - Carlos Pimenta -

Délio Malheiros - Doutor Rinaldo Valério - Zé Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h4min, 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 6 de abril, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 6/4/2010.).

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007, EM

2/10/2007

Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Ivair Nogueira, Weliton Prado e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado

Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, 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
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Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Neste instante, retira-se da reunião o Deputado

Gustavo Valadares. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação

da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007 no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ivair Nogueira). Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2010.

Fahim Sawan, Presidente - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/3/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e João Leite (substituindo o Deputado Luiz Humberto

Carneiro, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, o licenciamento ambiental da expansão do BH Shopping e seu

impacto no entorno; e comunica o recebimento de ofício do Sr. Zenaido Lima da

Fonseca, da Emater-MG, solicitando a realização de seminário sobre as alterações

no Código Florestal; e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Ricardo

Augusto Simões Campos, Diretor-Presidente da Copasa-MG (2); Ricardo Luiz

Ferreira dos Santos, Presidente em exercício da Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf (16/1/2010); Luciano Junqueira de

Melo, Diretor Técnico da Superintendência Regional de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Supram - Sul de Minas (23/1/2010); Augusto Henrique
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Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável; e Geraldo Fausto da Silva, Vice-Diretor-Geral do IEF (30/1/2010). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.057 e 4.066/2009 em 1º turno

(Deputado Luiz Humberto Carneiro) e 4.087/2009 em turno único (Deputado Almir

Paraca). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e

Cultural e da Habitação e Urbanismo - CAO-MA -, representando o Sr. Alceu José

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de

Gestão Ambiental Integrada, representando o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Ronaldo Vasconcellos Novais,

Secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte e Presidente do Conselho Municipal

de Meio Ambiente; Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito Municipal de Nova Lima; Sinai

Waisberg, Conselheiro da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere - AABB -,

representando o Sr. Ubirajara Pires Glória, Presidente dessa entidade; Joaquim

Eugênio Maciel Couto Vidigal, Vice-Presidente da Associação dos Moradores do

Bairro Alto Santa Lúcia, representando o Sr. Cássio di Pietro, Presidente dessa

entidade; Marcelo Marinho Franco, Presidente da União das Associações dos Bairros

da Zona Sul; a Sra. Maria Goretti Senna, editora do “Jornal do Belvedere e

Condomínios de Nova Lima”, e o Sr. Francisco Mourão, Conselheiro da Associação

Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sávio Souza Cruz, 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 discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

3.838 e 3.909/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo
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a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública na região Sul do Estado

para debater a criação do Parque Nacional Alto da Mantiqueira, com a participação

dos Municípios envolvidos; Vanderlei Miranda, em que solicita seja realizada reunião

conjunta desta Comissão com a Comissão de Minas e Energia para debater em

audiência pública, em Três Marias, a contaminação do lençol freático no Bairro Beira

Rio, em São Gonçalo de Abaeté, na divisa com Três Marias; Padre João, em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater problemas no

abastecimento de água no Bairro do Pires, em Congonhas, causados pelo

entupimento de mananciais; Fábio Avelar, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública em Ponte Nova para debater questões relacionadas à nova Lei

Florestal do Estado e tomar conhecimento das proposições apresentadas à Comissão

Especial do Código Ambiental Brasileiro, da Câmara dos Deputados; Sávio Souza

Cruz (5) em que solicita seja encaminhado 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; 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; 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 - LO - das obras de expansão do BH Shopping,

enquanto não for definido seu licenciamento pelo Estado; seja encaminhado ao

Conselho Estadual de Política Ambiental 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; 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 as denúncias apresentadas por associações de

moradores da região na audiência pública; e da Deputada Rosângela Reis em que
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solicita seja realizada reunião de audiência pública para apresentação pelo Instituto

Xopotó do diagnóstico socioeconômico e ambiental de 10 Municípios da Bacia do Rio

Xopotó e de considerações a respeito das atividades do Instituto e do pagamento a

produtores rurais por serviços ambientais. É aprovado o seguinte relatório de

audiência pública realizada pela Comissão em 15/12/2009 sobre os impactos sociais

e ambientais da construção, em Minas Gerais, de cinco barramentos, no âmbito do

projeto de transposição do Rio São Francisco, com recursos do Programa de

Aceleração do Crescimento - PAC -, do governo federal:

“Relatório de Audiência Pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável sobre os Impactos Sociais e Ambientais da Construção, em Minas

Gerais, de Cinco Barramentos, no Âmbito do Projeto de Transposição do Rio São

Francisco, com Recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -, do

Governo Federal

Sumário
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Esta audiência pública teve por objetivo discutir os impactos sociais e ambientais da

construção, no âmbito do projeto de transposição do Rio São Francisco, de cinco

barramentos (três na Bacia do Rio Paracatu, um no Rio Urucuia e um no Rio das

Velhas) pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Parnaíba - Codevasf -, com recursos previstos no Programa de Aceleração do

Crescimento - PAC -, do governo federal.

Estiveram presentes:

a) Os Deputados: Fábio Avelar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, Almir Paraca, Carlos Gomes, Domingos Sávio, Doutor

Viana e Gil Pereira.

b) Os convidados: Sr. Geraldo José dos Santos, Vice-Diretor-Geral do Instituto

Mineiro de Gestão das Águas – Igam –, representando o Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sr. José Carlos Carvalho; Sr. Luciano

Luz Badini Martins, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio

Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio

Cultural, Urbanismo e Habitação – Caoma –; Sr. Rogério de Oliveira Sepúlveda,

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; Sr. Apolo Heringer

Lisboa, idealizador e membro da Coordenação do Projeto Manuelzão/UFMG; Sr.

Olavo Renígio Condé, Presidente do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica Mineira do

Rio Paracatu; Sr. José Américo Carniel, Presidente do Comitê da Sub-Bacia

Hidrográfica Mineira do Rio Urucuia; Sr. Márcio Ângelo Júnior, Vice-Prefeito do

Município de Santo Hipólito, representando o Prefeito, Pedro Chaves; Sr. Ricardo de

Castro Machado, Prefeito do Município de Presidente Juscelino; Afonso de Jesus

Silveira Andrade, Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do

Noroeste e membro da Câmara Técnica de Outorga do Comitê da Sub-Bacia

Hidrográfica Mineira do Rio Paracatu; Sra. Cristina Chiodi, Assessora Jurídica da

Associação Mineira de Defesa do Ambiente –Amda.

Foram convidados, mas não compareceram: Sr. Carlos Minc, Ministro do Meio

Ambiente; Sr. Geddel Quadros Vieira Lima, Ministro da Integração Nacional; Sra. Zani

Cajueiro Tobias de Souza, Procuradora da República em Minas Gerais; Sr. Orlando

Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf; Sr. Antônio Thomaz Gonzaga da
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Mata Machado, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;

Sr. Keny Soares Rodrigues, Prefeito Municipal de Buritis; Sr. Sérgio Vaz Soares,

Prefeito Municipal de João Pinheiro.

II – Conteúdo das exposições

A audiência foi realizada sem a presença dos representantes dos órgãos do

governo federal envolvidos na construção dos cinco barramentos do projeto de

transposição do Rio São Francisco, o que limitou os debates, já que todos os

convidados presentes se manifestaram contrários à realização das obras.

Após as exposições dos convidados, a palavra foi franqueada ao público presente,

que pôde se manifestar com relação à temática em discussão.

Apresentamos a seguir o resumo das falas registradas na audiência pública.

Deputado Fábio Avelar

Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

coautor do requerimento que motivou a audiência pública, o Deputado Fábio Avelar

lamentou a realização das obras da transposição do Rio São Francisco, ressaltando

as diversas oportunidades em que o tema foi discutido na Assembleia. O parlamentar

lastimou também a ausência dos representantes dos órgãos federais, destacando

que os convites foram expedidos a essas autoridades com cerca de 15 dias de

antecedência.

Ao final, destacou o papel da Casa como fórum de debates e da Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável como “locus” da discussão, em Belo

Horizonte e no interior, dos temas ambientais de relevância para o Estado. Ainda,

apresentou dois requerimentos em que solicita a realização de audiência pública no

Município de Santo Hipólito, no Distrito de Senhora da Glória, para se discutirem os

impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes da construção do barramento

do Rio das Velhas, no âmbito do Projeto de Transposição do Rio São Francisco; e em

que solicita a remissão de relatório da audiência ao Ministério da Integração Nacional,

ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis – Ibama –, à Codevasf, ao Governador do Estado, aos

Ministérios Públicos da União e do Estado, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, ao Conselho Estadual de Política
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Ambiental – Copam –, à Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam –, ao Instituto

Estadual de Florestas – IEF –, ao Igam, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos,

ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aos Comitês de Bacias do São

Francisco, Velhas, Urucuia e Paracatu, às Prefeituras e aos Presidentes das

Câmaras Municipais de João Pinheiro, Buritis, Santo Hipólito, Presidente Juscelino,

Inimutaba, Curvelo e Gouveia.

Deputado Almir Paraca

Também lamentando a ausência dos representantes dos Ministérios da Integração

Nacional e do Meio Ambiente e da Codevasf, o Deputado Almir Paraca expôs

preocupações com relação à construção dos barramentos no Noroeste de Minas. Em

especial, enfatizou que algumas das barragens inundarão áreas de assentamentos

da reforma agrária, originados de expressivas lutas sociais, e impedirão a

navegabilidade de um trecho do rio importante para o escoamento da produção

mineira. O parlamentar defendeu a construção das chamadas barraginhas –

pequenas barragens construídas para coletar a água das chuvas, favorecendo a

recarga dos aquíferos, o abastecimento dos moradores e a dessedentação animal –,

alegando tratar-se de medida mais adequada econômica e ecologicamente.

Deputado Doutor Viana

O parlamentar relatou reunião ocorrida no primeiro semestre de 2007, na Comissão

de Política Agropecuária e Agroindustrial, na qual se discutiram problemas relativos à

região Central do Estado, com destaque para as questões concernentes à barragem

a ser construída no Município de Santo Hipólito e aos demais barramentos previstos

pelo projeto de transposição do Rio São Francisco. Tendo solicitado à Codevasf

informações mais precisas sobre essa obra, o parlamentar recebeu a resposta de que

os estudos para a instalação do referido barramento ainda não haviam sido

concluídos e, assim que possível, seriam remetidos a ele, o que não ocorreu.

O Deputado manifestou ainda sua opinião contrária à transposição, lendo um trecho

de artigo de revista que cita sete princípios constitucionais infringidos pelo projeto do

governo federal.

Sr. Rogério de Oliveira Sepúlveda

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas fez um
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retrospecto da atuação do Projeto Manuelzão nessa bacia, apontando os progressos

verificados com a institucionalização da Meta 2010 – navegar, pescar e nadar no Rio

das Velhas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, até 2010.

O palestrante enfatizou a necessidade de se formalizar uma posição do Estado

contrária ao projeto de transposição do Rio São Francisco e destacou alguns dos

impactos da construção dos barramentos previstos pelo referido projeto. Entre esses

impactos destacam-se a restrição às migrações da fauna aquática; as limitações à

navegabilidade e à recreação; a alteração da dinâmica hídrica do curso de água, em

especial no que se refere ao abandono das lagoas marginais; e a possibilidade de

eutrofização, inclusive com a presença de cianobactérias produtoras de resíduos

tóxicos, da lagoa formada pelo barramento do Rio das Velhas a jusante da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, formando um “reservatório equivalente a um

depósito de lixo tóxico”, de tratamento complexo e de custos elevados.

Rogério Sepúlveda argumentou, ainda, que, com a construção do barramento, o

Rio das Velhas poderia passar a ser considerado como de domínio federal, o que

implicaria perda de controle do Estado sobre seus recursos naturais.

Promotor Luciano Luz Badini Martins

O Promotor de Justiça iniciou sua exposição reportando-se à ação impetrada pelo

Ministério Público e pela Advocacia-Geral do Estado contra o projeto de transposição

do Rio São Francisco, em função da ausência de estudos de impacto ambiental para

as obras. O Promotor registrou, ainda, que os estudos posteriormente elaborados

para o projeto não foram suficientes para Minas Gerais, deixando de prever, de forma

integrada, as consequências dos barramentos para o Estado.

Segundo Luciano Badini, no licenciamento de uma barragem, devem sempre ser

observados a inserção regional da obra, a necessidade do remanejamento de grupos

populacionais, as interferências nas comunidades tradicionais e os efeitos na

qualidade da água, e deve ser feita uma avaliação integrada dos impactos

ambientais, considerando-se, obviamente, o disposto na legislação ambiental. O

Promotor citou uma decisão do Desembargador Caetano Levi Lopes, do Tribunal de

Justiça, que julgou exemplar para esse tipo de problema: “Na relação entre custo e

benefício do empreendimento econômico impactante ao meio ambiente, revelando-se
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o custo social superior ao proveito particular, deve prevalecer a preservação

ambiental”.

O palestrante comentou, ainda, os procedimentos compreendidos pela avaliação

ambiental estratégica e pela avaliação ambiental integrada, quais sejam a questão

dos efeitos e dos impactos, os fenômenos cumulativos e sinérgicos, os conflitos, a

questão da gestão ambiental, os interesses das populações tradicionais e a

participação social, e avaliou que, se na Bacia do Rio São Francisco fosse feita uma

avaliação ambiental integrada, boa parte das intervenções previstas pelo projeto da

transposição não poderia ser implantada. Segundo ele, o Ministério Público de Minas

Gerais se preocupa, sobremaneira, em avaliar os impactos em toda a bacia

hidrográfica para definir suas estratégias, motivo pelo qual se coloca à disposição

para buscar uma solução para o conflito acerca dos barramentos.

Sr. Apolo Heringer Lisboa

O idealizador do Projeto Manuelzão reclamou uma posição oficial do Estado contra

a transposição do Rio São Francisco, alegando que a mudança de governos não

pode prejudicar os interesses de Minas Gerais. Questionou ainda a instalação da

barragem em Santo Hipólito, avaliando que haverá eutrofização, com consequente

degradação do rio, o que vai contra a Meta 2010.

Sobre a referida meta, lamentou o pequeno apoio recebido do setor empresarial,

considerando esse o principal motivo pelo qual a Meta 2010 não será atingida em sua

plenitude. Segundo ele, em 2010, a meta será apenas 50% vitoriosa, o que deve ser

comemorado, já que, caso ela não existisse, a situação estaria “100% pior”.

Como proposta para a solução do conflito acerca das barragens do Rio São

Francisco, o ambientalista reafirmou que se deve priorizar a gestão ambiental

integrada, a adoção da bacia hidrográfica como referência territorial e o

estabelecimento da regra de que nenhum tipo de licenciamento ou outorga possa

rebaixar a classificação de um rio para pior que Classe 2.

Sobre a barragem de Santo Hipólito, Apolo afirmou que a obra nunca foi

demandada pelo povo da região, de forma que o projeto vem contra a vontade dos

moradores. Para ele, “a transposição é do interesse da exportação de frutas e

camarão do Ceará” e prejudicará todos os outros usos possíveis no restante da Bacia
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do São Francisco.

Segundo o ambientalista, a solução para o problema da falta de água para a

agricultura familiar do semiárido brasileiro passa pelas obras hídricas financiadas pelo

governo para captar água de chuva, não apenas dos telhados das construções, mas

também das enxurradas: “É necessário coletar uma grande quantidade de água e

armazená-la de forma correta, com orientação técnica, além de perfurar poços onde

for possível”.

Sr. Geraldo José dos Santos

O Vice-Diretor-Geral do Igam deu apoio ao Deputado Almir Paraca quanto à

referência que o Deputado fez às barraginhas como forma de convivência com a

seca. Segundo ele, o órgão mineiro não pretende perenizar cursos de água por meio

dos grandes reservatórios, que considera “tecnicamente inconsequentes”.

Na mesma linha, avaliou que a construção dos barramentos para a transposição do

Rio São Francisco interfere também na autonomia do povo de Minas sobre suas

águas, restando aos mineiros apenas os ônus do grande projeto do governo federal.

Sra. Cristina Chiodi

Em referência à exposição de Apolo Heringer, a representante da Amda pleiteou

que as associações ambientalistas mineiras se articulem para pressionar as

instituições do Estado até que se estabeleça um posicionamento oficial de Minas

Gerais contra a transposição do Rio São Francisco.

Sr. Olavo Renígio Condé

O recém-empossado Presidente do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica Mineira do

Rio Paracatu preferiu não se posicionar politicamente acerca das obras da

transposição, tendo em vista as divergências internas no Comitê. Por outro lado,

defendeu as medidas de revitalização do rio, para as quais solicitou empenho dos

parlamentares presentes.

Sr. José Américo Daniel

O Presidente do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica Mineira do Rio Urucuia

defendeu a construção das barraginhas em vez das obras dos barramentos

decorrentes da transposição, considerando que as barraginhas implicariam menores

custos e maiores resultados para os mineiros. Segundo ele, mesmo que as barragens
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venham a ter usos múltiplos, tais usos serão insignificantes para os habitantes da

Bacia do Rio Urucuia, não compensando os prejuízos decorrentes da área inundada.

Vice-Prefeito Márcio Ângelo Júnior

O Vice-Prefeito de Santo Hipólito criticou a falta de envolvimento dos Prefeitos dos

outros Municípios atingidos pelos barramentos e denunciou os impactos sobre a

economia e o patrimônio cultural gerados pela barragem a ser construída em Santo

Hipólito. Segundo ele, muitas terras produtivas serão alagadas, incluindo uma usina

de álcool, que dá sustentabilidade a toda a comunidade de Senhora da Glória e

região, além de grutas, igrejas, casarões, pontes, etc. Márcio Ângelo comentou

também os impactos do barramento sobre o potencial pesqueiro da região,

apontando que já houve episódios de suspensão da pesca em virtude da qualidade

das águas, que estavam contaminadas pelas cianobactérias.

Por fim, o Vice-Prefeito trouxe o posicionamento do Poder Executivo municipal

como contrário à construção do barramento, reportando o empenho da administração

de Santo Hipólito em regularizar as terras do Distrito de Senhora da Glória, onde

quase não há títulos de propriedade das terras que deverão ser alagadas, para evitar

que a comunidade seja prejudicada no caso de futuras indenizações.

Prefeito Ricardo de Castro Machado

O Prefeito de Presidente Juscelino marcou a posição municipal contrária ao

barramento no Rio das Velhas e relatou que, desde 2007, quando surgiram os

primeiros rumores da barragem, “não se vende e não se compra um pedaço de terra

e também ninguém investe, o que vem ampliando o êxodo rural”. Para o Prefeito, o

Município precisa de uma definição sobre a construção da barragem, com

informações precisas sobre a área alagada e as consequências para a população

local. Assim, solicitou à Assembleia Legislativa e ao governo de Minas uma posição

oficial para o caso da barragem que atingirá Santo Hipólito.

Sr. Afonso de Jesus Silveira Andrade

O Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Noroeste e membro

da Câmara Técnica de Outorga do Comitê da Sub-Bacia Geográfica Mineira do Rio

Paracatu posicionou-se contrário aos barramentos para as Bacias dos Rios Urucuia e

Paracatu, na forma como propostos, avaliando como absurda a construção de
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barragens para regularização de vazão dos rios.

Afonso Andrade alertou sobre a forma desconexa como são tratadas as obras em

uma mesma bacia hidrográfica, considerando que, além dos referidos barramentos no

âmbito do projeto de transposição do Rio São Francisco, outras 36 Pequenas

Centrais Hidrelétricas – PCHs – estão previstas para as Bacias do Paracatu e do

Urucuia, raramente considerando a discussão desses projetos o conjunto dos

impactos por eles causados.

O Presidente de Agência indicou, ainda, o grande volume de água que a construção

dos barramentos irá aportar às obras da transposição, apontando a importância

estratégica das águas mineiras para a transposição. Assim, demandou uma solução

estadual para o problema, avaliando que os Municípios não têm força política

suficiente para esse embate com o governo federal.

Debates

Sr. Procópio de Castro

Para o mobilizador do Projeto Manuelzão, a Lagoa da Pampulha é exemplo do que

ocorrerá, caso se construa uma barragem a jusante da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, no Rio das Velhas: “Todos sabemos o que acontece lá: mau cheiro e

assoreamento. Conhecemos a qualidade daquelas águas”. Segundo ele, logo após a

construção do barramento haverá navegação, com barcos e iates, mas, com o tempo,

a qualidade da água repelirá qualquer tipo de uso recreativo.

Procópio ainda afirmou que os projetos de barramentos não se enquadram em

medidas de revitalização do Rio São Francisco, mas sim de retenção de água para

sua transposição, não tendo sido elaborados para irrigação nem para a produção de

energia elétrica. Por fim, o ambientalista reclamou medidas para aproveitamento das

águas de chuva e para a contenção do desmatamento.

Sr. Antônio Eustáquio Vieira

O Presidente do Movimento Verde de Paracatu posicionou-se contra a transposição

do São Francisco, denunciando que os valores que já foram gastos com a

transposição equivalem ao previsto para a execução da totalidade da obra. Segundo

ele, “empresas que tinham a possibilidade de receber 25% de aditivo nas obras já

receberam 300%, porque a obra não foi estudada”. Antônio Vieira defendeu as
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barraginhas como a alternativa mais adequada para o armazenamento de água,

avaliando que não existe projeto de revitalização sem revegetação e, muito menos,

com barramentos.

O ambientalista também relatou ter solicitado ao governo federal informações sobre

o cumprimento das condicionantes do projeto de transposição do Rio São Francisco,

não tendo obtido resposta há mais de sete meses. Sendo o representante das

entidades ambientalistas brasileiras no Conselho Nacional de Meio Ambiente –

Conama –, Antônio Vieira prometeu continuar pleiteando tais informações, para que

estas possam ser apresentadas à sociedade.

Sr. Guilherme Coure Nogara

Guilherme Nogara defendeu uma visão sistêmica sobre as intervenções na

natureza e destacou a formação de vários movimentos sociais pautados por esse

entendimento, como o Coletivo Jovem de Meio Ambiente.

Sra. Maria Tereza Pena

Maria Tereza manifestou-se contrária aos barramentos e favorável ao planejamento

territorial. Ainda, criticou a degradação ambiental causada por chacreamentos e

loteamentos irregulares e construções às margens dos rios, em especial em Belo

Horizonte e na Região Metropolitana.

Sr. Juvenal Caldeira Neto

Morador de Senhora da Glória, Juvenal Caldeira falou do apego sentimental e do

vínculo cultural que os moradores dessa localidade têm com suas casas, sua

vizinhança e sua comunidade. Assim, questionou a legitimidade de um projeto de

governo que virá a remover mais de 800 pessoas, inundando suas referências

pessoais de lugar: “Deixo aqui um apelo que não é meu, mas da comunidade, pois

não se pode afogar a história de vida de um povo às margens de uma ambição

política”.

Sr. Rafael Bernardes

O integrante do Projeto Manuelzão questionou aos membros dos Comitês da Sub-

Bacia Hidrográfica Mineira dos Rios Paracatu e Urucuia sobre as obras relacionadas

ao projeto de transposição que já estariam em curso, citando como exemplo a

duplicação da BR-040 e outras pequenas obras que vêm sendo realizadas na região
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de Santo Hipólito.

Em resposta, o Sr. Afonso de Jesus Silveira Andrade mencionou que, em 2010, a

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana investirá cerca

de R$100.000.000,00 em tratamento de esgotos e resíduos sólidos. Segundo o

Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Noroeste, essa ação tem

por finalidade melhorar a qualidade da água que será utilizada na transposição.

Sra. Fernanda Maia

A consultora do Igam relatou o processo de elaboração do estudo de viabilidade

das barragens das Bacias do Urucuia e do Paracatu, por ela acompanhado quando

trabalhou na Prefeitura de Paracatu. Fernanda Maia considerou que a empresa

vencedora da licitação para a execução de tais estudos tinha pouco conhecimento

sobre as características biogeográficas e geomorfológicas da região.

Em especial, a consultora manifestou preocupações com os barramentos no Rio da

Prata, devido à sua importância para a piracema e às contraindicações para a

construção de barragens, dada a significativa carga de sedimentos que carrega; e no

Rio do Sono, devido à grande beleza cênica e potencial turístico que possui.

III – Correspondência

Extemporaneamente, esta Comissão recebeu o Ofício nº 975/2009/PR/GB, da

Codevasf, por meio do qual seu Presidente, Sr. Orlando Cezar da Costa Castro,

informa que ‘a construção dessas barragens, inicialmente previstas no âmbito do

Projeto de Transposição do Rio São Francisco, foi retirada do PAC, em razão de o

governo do Estado de Minas Gerais, representado pela Diretora-Geral do IGAM,

Cleide Izabel Pedrosa de Melo, posicionar-se contrariamente a elas, conforme consta

da ata de reunião realizada no dia 3/4/2009 (...)’, motivo pelo qual considerou

‘dispensável a participação da Codevasf’ nessa audiência pública. Anexa ao ofício

estava a cópia da referida ata de reunião.

Cabe ressaltar que a retirada dos projetos de barramentos no Rio São Francisco do

PAC não elimina a possibilidade de que tais obras sejam realizadas com recursos

oriundos de outras fontes.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2009.”

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Padre João - Antônio Júlio.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/3/2010

Às 15h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Domingos Sávio, Chico Uejo 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 Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir

e votar pareceres de redação final e proposições da Comissão e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Alysson Paolinelli publicado no “Diário do Legislativo” de

13/3/2010. 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. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.095/2009

(relator: Deputado Domingos Sávio), que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos nºs

5.582 e 5.602/2010. A seguir, submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.024,

4.055 e 4.059/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Presidente passa a

presidência ao Deputado Chico Uejo, para apresentar requerimentos de sua autoria.

Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos dos Deputados Antônio

Carlos Arantes, Chico Uejo, Dilzon Melo e Domingos Sávio em que solicitam sejam

realizadas reunião com representantes do Comitê Gestor da Câmara Técnica de

Seguro e Crédito Rural da Seapa para avaliar a evolução do programa Minas +

Seguro no Estado; e reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Meio
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no Município de São Sebastião do

Paraíso, com a finalidade de debater a aplicação do Código Florestal Mineiro; Padre

João em que solicita seja realizada audiência pública para debater os problemas

gerados com o processo de falência da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo -

Capia -, localizada no Município de Campo do Meio. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes - Dilzon Melo.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA MINASCAIXA, EM

16/3/2010

Às 16h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Agostinho Patrus Filho, Dalmo Ribeiro Silva e Dilzon Melo, membros

da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente declara

empossado como Vice-Presidente o Deputado Agostinho Patrus Filho e informa que a

reunião se destina a iniciar, em audiência pública, o processo de levantamento das

informações atualizadas relativas aos imóveis resultantes dos antigos financiamentos

habitacionais feitos pela extinta MinasCaixa e hoje administrados pela MGI

Participações S.A. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Alencar Santos Viana Filho, Subsecretário, representando Sebastião

Navarro Vieira Filho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana; Kleber Antonio de Campos, Superintendente Central de Operações Oficiais

de Crédito da Secretaria de Estado de Fazenda; Joaquim Correia de Melo, Prefeito

Municipal de Santana do Paraíso; Ricardo Lopes de Alvarenga, Gerente de

Comercialização de Bens não de Uso, representando Enio Pereira Botelho, Diretor -

Presidente da MGI - Minas Gerais Participações S.A.; Ronam Colansky Reis, Gerente
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de Crédito Habitacional da MGI - Minas Gerais Participações S.A.; Albeni Martins

Lisboa, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Residencial Paraíso;

Varley Cândido de Assis, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Águas

Claras, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, na condição de

coautora do requerimento que deu origem ao debate, faz 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. 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 Cecília Ferramenta e dos Deputados Agostinho Patrus Filho, Dalmo Ribeiro

Silva e Dilzon Melo em que solicitam seja encaminhado à MGI - Minas Gerais

Participações S.A. pedido de informações detalhadas sobre os imóveis objeto da

Comissão Especial, especialmente os rurais, com vistas à regularização patrimonial

desses imóveis. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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.

Cecília Ferramenta, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

24/3/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Célio Moreira, Delvito Alves, Padre João, Sebastião Costa, Antônio Júlio e Délio

Malheiros, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Sávio Souza Cruz, Adelmo Carneiro Leão, Neider Moreira, Zé Maia,

Agostinho Patrus Filho e Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.384 e
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4.388/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.386/2010 (Deputado Célio Moreira); e

4.387/2010 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela

juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 124/2007 na forma do Substitutivo nº

1 (relator: Deputado Chico Uejo); 4.147/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.384/2010 com as Emendas nºs 1 a 3 (relator:

Deputado Delvito Alves); 4.386/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Célio Moreira). Nesse momento, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a

Presidência ao Deputado Sebastião Costa e retira-se do recinto para presidir a

reunião da Comissão Especial de Arbitragem. Com a palavra, o Deputado Sebastião

Costa, relator do parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.387/2010 emite parecer que

conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade com as Emendas

de nºs 1 a 9. Anunciada a discussão, o Presidente, Deputado Sebastião Costa

informa que sobre a mesa se encontra proposta de emenda do Deputado Sargento

Rodrigues. Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o parecer, salvo

proposta de emenda apresentada, que é aprovado. A seguir, submete a votação a

proposta de emenda, que é rejeitada. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.388/2010 com as Emendas nºs 1 a 4 (relator: Deputado Delvito

Alves). O Projeto de Lei nº 4.389/2010 é retirado da pauta, atendendo-se a

requerimento do Deputado Sebastião Costa, 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, 30 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,
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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 Lei nºs 630/2007, 3.531, 3.672, 3.755, 3.913, 3.939, 3.980, 3.922,

4.007, 4.040 e 4.074/2009 (Deputado Ademir Lucas); 4.041, 4.049, 4.053, 4.064,

4.072, 4.076 a 4.079 e 4.082/2009 (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, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 630/2007. 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 3.531, 3.672, 3.755, 3.913, 3.939, 3.980, 3.922, 4.007, 4.049, 4.040, 4.074, 4.041,

4.053, 4.064, 4.072, 4.076 a 4.079 e 4.082/2009. 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, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas - Lafayette de Andrada.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

24/3/2010

Às 15h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João, Antônio Júlio (substituindo o

Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

Sebastião Costa, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva e Adelmo Carneiro Leão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e suspende a reunião por

uma hora. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença dos Deputados Ivair

Nogueira e Sávio Souza Cruz (substituindo o Deputado Padre João, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB). Está presente, também, o Deputado Weliton

Prado. A Presidência comunica o recebimento de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício da Sra. Maria

Gonçalves de Faria, representante dos aposentados civis do Estado (19/3/2010).

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. A

Presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber requerimento do Deputado Weliton Prado, por guardar identidade com

requerimento anteriormente protocolado; e informa que faz retirar da pauta da reunião

o Projeto de Lei nº 4.389/2010, por falta de pressupostos regimentais. 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 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada), 4.257/2010 (relator: Deputado Neider Moreira),

4.384/2010 com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Délio Malheiros) e 4.386/2010 na forma do Subsitutivo nº 1, da

Comissão de Constiuição e Justiça (relator: Deputado Délio Malheiros). Na fase de

discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.387/2010, no 1º turno, o qual conclui

pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 a 9, da Comissão de Constituição

e Justiça, e com as Emendas nºs 10 a 12 (relator: Deputado Délio Malheiros), foram

apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1, do Deputado Sargento Rodrigues, e 2

a 12, do Deputado Weliton Prado. Encerrada a discussão, o Presidente defere

requerimento do Deputado Weliton Prado solicitando votação destacada das

Propostas de Emenda nºs 3 e 12. Submetido a votação, é aprovado o parecer, salvo
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propostas de emenda e destaques. Submetidas a votação, são rejeitadas as

Propostas de Emenda nºs 1 a 12 e as Propostas de Emenda nºs 3 e 12, destacadas.

Fica, portanto, aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação do 4.387/2010, que

conclui pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 a 9, da Comissão de

Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 10 a 12. Na fase de discussão do

parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.388/2010, no 1º turno, que conclui pela aprovação

da matéria com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e com

a Emenda n º 5 (relator: Deputado Délio Malheiros), foi apresentada a Proposta de

Emenda nº 1, do Deputado Weliton Prado. Posto em votação, o parecer e a proposta

de emenda, cada um por sua vez, é aprovado o parecer, e é rejeitada a Proposta de

Emenda nº 1. 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

audiência pública para discutir a situação em que se encontra o Hospital do Instituto

de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

26/3/2010

Às 11h15min, comparece no Clube Santacruzense Catolino Novaes, no Município

de Santa Cruz do Escalvado, o Deputado Durval Ângelo, membro da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,

em audiência pública, denúncias de violação de direitos humanos por parte do

Consórcio Candonga, que não tem implementado medidas mitigadoras dos impactos

socioeconômicos e ambientais da construção da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves,
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localizada no Município de Santa Cruz do Escalvado. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria Juanita Godinho Pimenta,

Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas-MG -; e os Srs. Gilmar

de Paula Lima, Prefeito Municipal de Santa Cruz do Escalvado; Leonardo Pereira

Rezende, advogado da área de meio ambiente do Município de Santa Cruz do

Escalvado; Ricardo Carneiro, assessor jurídico, representando Joel Vidal Filho,

Gerente-Geral do Consórcio Candonga; José Antônio dos Santos, representante dos

atingidos pela Usina Hidrelétrica Risoleta Neves; Silvério da Luz, Vice-Prefeito

Municipal de Rio Doce; Carlos Guiduci Soares, Chefe de Gabinete da Prefeitura

Municipal de Rio Doce, 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. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/3/2010

Às 9h45min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Peçanha os

Deputados Wander Borges e Carlin Moura (substituindo a Deputada Cecília

Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da

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

Borges, 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, em

audiência pública, questões relacionadas à pavimentação asfáltica em diversos

trechos de estradas que ligam os Municípios de Peçanha, Virgolândia e Coroaci e
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comunica o recebimento de ofício do Sr. José Geraldo Rivelli Magalhães, Diretor

Executivo do Instituto Cenibra, em que agradece o convite para participar desta

reunião, justifica sua ausência e indica representantes dessa empresa para dela

participarem. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.232/2009, em

turno único, do qual designou como relator o Deputado Ademir Lucas. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Marcos Geraldo

Godinho Pereira e Danilo José Vieira da Silva, respectivamente, Prefeito e Vice-

Prefeito de Peçanha; Vereador José Renato Bravieira, Presidente da Câmara

Municipal de Peçanha; Carlos Fernando Ferrarezi Guimarães, Coordenador Regional

da 2ª CRG-DER-MG, em Guanhães, representando o Diretor-Geral da autarquia,

José Élcio Santos Monteze; Luiz Sérgio Pereira Curti, Coordenador Regional de

Silvicultura da Cenibra em Guanhães; Geraldo Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de

Frei Lago Negro; Francisco de Souza Leite, Prefeito Municipal de Virgolândia; José

de Fátima Oliveira, Prefeito Municipal de São José do Jacuri, e Marcelo Siman, Chefe

de Gabinete da Prefeitura de Coroaci, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 31 de março de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Carlos Gomes - Doutor Ronaldo.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

30/3/2010

Às 9h10min, comparece no Auditório 2001 da Faculdade de Letras da UFMG 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
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reunião se destina a obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre denúncias

de violação de direitos humanos e criminalização do movimento de estudantes da

UFMG. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião, para ouvir as

Sras. Maria Luíza Anália da Silva, Tesoureira da Ames - BH; Simone Baccarini

Nogueira, Procuradora-Geral da UFMG; Carmela Maria Polito Braga, Pró-Reitora

Adjunta de Graduação; Seme Gebara, Presidente da Fump, representando Clélio

Campolina Diniz, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais; e os Srs. João

Pinto Furtado, Assessor da Reitoria, também representando Clélio Campolina Diniz,

Reitor da UFMG; Bismark Vaz da Costa, Diretor do Instituto de Ciências Exatas da

UFMG - Icex -; Leonardo Pericles, Diretor de Universidades Públicas da União

Nacional dos Estudantes - UNE -; Élcio Pacheco, membro da Rede Nacional de

Advogados Populares - Renap - e Assessor Jurídico da Comissão Pastoral da Terra

em Minas Gerais - CPT -; Giovane Azevedo, representando José Lopes de Siqueira

Neto, Presidente do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo

Horizonte e Montes Claros - APUBH -; Matheus Malta Rangel, Diretor de Políticas

Educacionais da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais - UEE-MG -; e

Henrique Pereira de Almeida, Diretor de Relações Públicas do Centro Acadêmico

Afonso Pena da Faculdade de Direito da UFMG - Caap - Direito UFMG -; que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

30/3/2010

Às 14h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,
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Carlos Gomes (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e João Leite (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, 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, a conduta de policiais militares que, em razão de envolvimento com

traficantes de drogas desta Capital, estariam perseguindo o filho de uma moradora do

Bairro Concórdia. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião, para

ouvir a Sra. Vânia Aparecida Pires da Cruz e o Sr. José Edson Bastos de Oliveira,

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. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (12) em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça titular da Comarca de Ipanema, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para a apuração de denúncias de abuso e violência policial

supostamente praticados contra cidadãos nesse Município, e que seja encaminhada

às referidas autoridades e ao Poder Judiciário local cópia das notas taquigráficas da

audiência pública realizada em 24/3/2010; seja encaminhado à Corregedoria e ao 12º

Batalhão da PMMG pedido de informações sobre a apuração da conduta do Cabo

Antônio Carlos de Oliveira Filho e de outros militares supostamente envolvidos em

casos de violência policial no Município de Ipanema, bem como pedido de

providências para a investigação sobre novas denúncias apresentadas por moradores

da região durante a referida audiência pública; seja encaminhado à Ouvidoria

Educacional do Estado pedido de providências para a apuração da denúncia de

perseguição contra a esposa do Cabo Antônio Carlos de Oliveira Filho, professora da



____________________________________________________________________________
114

rede pública; seja encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para a

apuração das denúncias de que veículos em situação irregular estariam sendo

usados por policiais nos Municípios de Ipanema e Pocrane; seja encaminhada ao

Conselho Nacional do Ministério Público, à Promotoria do Meio Ambiente de Ponte

Nova e à Corregedoria-Geral do Estado cópia das notas taquigráficas da reunião

realizada em 26/11/2010, no Município de Santa Cruz do Escalvado; seja

encaminhado à Corregedoria-Geral do Estado pedido de providências para que se

investigue a ausência dos servidores Danilo Vieira Júnior, Superintendente Regional

de Meio Ambiente da Supram - Zona da Mata, e Geraldo Fausto da Silva, Vice-

Diretor-Geral do IEF, na audiência pública do dia 26/3/2010, em que foi cobrado o

cumprimento de medidas socioeducativas pelo Consórcio Candonga, e para que se

discuta a omissão desses órgãos na fiscalização do empreendimento; seja

encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público pedido de providências

para que investigue a omissão do CAO-MP de Meio Ambiente, que não respondeu ao

requerimento do Conselho Estadual de Assistência Social, encaminhado em 2005,

solicitando o cumprimento de duas cláusulas socioambientais pelo Consórcio

Candonga nos Municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce; seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional e à Corregedoria do

Sistema Prisional pedido de providências para a apuração de denúncia de suposto

assédio moral e perseguição política pelo Diretor-Geral e pelo Diretor de Segurança

do Presídio de Januária contra Wellington Borges Lisboa; seja encaminhado à 20ª

Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar pedido de informações sobre policiais

militares lotados nesse batalhão; seja encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar

e à Ouvidoria da Polícia Militar cópia das notas taquigráficas da reunião, para tomada

de providências cabíveis; seja encaminhado à Juíza Federal Substituta Anna Cristina

Rocha Gonçalves, da 14ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais, ao Sr. Élcio

Pacheco, Assessor Jurídico da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais, e à

Sra. Maria Paula Dallari Bucci, Secretária de Ensino Superior do Ministério da

Educação, cópia das notas taquigráficas da 12ª Reunião Extraordinária da Comissão;

sejam encaminhados ao Sr. Clélio Campolina Diniz, Reitor da UFMG, cópia das notas

taquigráficas da 12ª Reunião Extraordinária e pedido de providências para avaliação
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a possibilidade de reabrir-se o processo de jubilação dos estudantes Leonardo

Péricles e Matheus Malta Rangel; José Henrique em que solicita seja encaminhado

ao Promotor de Justiça da Comarca de Ipanema pedido de providências para que se

estude a possibilidade de celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

- entre o Ministério Público e os empreendedores do Residencial São Francisco,

localizado nesse Município, tendo em vista denúncia de que o referido loteamento

teria sido entregue sem a execução da infraestrutura de saneamento básico,

calçamento, preservação de áreas verdes e outras exigências da Lei Federal nº

6.766, de 1979, e da Lei Municipal nº 1.173, de 2000. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de março de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.203/2010

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Homossexual de Ajuda Mútua

– Shama –, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I, “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, entidade sem fins econômicos, cujo objetivo principal consiste na defesa

da liberdade de orientação sexual dos indivíduos.
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São também objetivos da Shama o combate às doenças sexualmente

transmissíveis, a promoção e a difusão da cultura e do turismo voltados às minorias

sexuais e a defesa do meio ambiente.

Para tanto, a Associação busca resgatar, incentivar e fortalecer a cidadania das

minorias sexuais, garantir o respeito às diferentes expressões homossexuais e

incentivar a solidariedade às vítimas de atos de opressão, violência, preconceito ou

discriminação.

Por fortalecer o processo de participação concreta dessas minorias na consolidação

da cidadania, consideramos que a entidade é merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.203/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2010.

Durval Ângelo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.501/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o Projeto de Lei nº

3.501/2009 “altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça”.

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 virtude de requerimento do Deputado Paulo Guedes, devidamente aprovado, foi

o projeto encaminhado à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que

perdeu prazo para a emissão de parecer. Assim, por força de requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada, que foi deferido na reunião de 3/3/2010, vem a

matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio de seu Presidente,
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encaminhou a Assembleia o projeto de lei em exame, cujo objetivo é criar cargos na

estrutura desse Tribunal, de modo a viabilizar a instalação de duas novas Câmaras.

O art. 1º do projeto enumera os cargos a serem criados. São 30 cargos de

Assessor Judiciário, PJ-77, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-03; 2

cargos de Gerente de Cartório, PJ-77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-

DAS-05; 2 cargos de Escrevente, PJ-69, de recrutamento limitado, código de grupo

TJ-CAI-01; 20 cargos de Assistente Judiciário, PJ-29, de recrutamento amplo, código

de grupo TJ-CAI-08. De acordo com o art. 2º, o provimento dos cargos ficaria

condicionado à existência de disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros,

a ser verificada pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da proposição com as Emendas nºs 1 e 2.

Argumentou que o projeto observou a reserva de iniciativa, bem como as regras

constitucionais para a investidura em cargo público e para fixação dos padrões de

vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório. Quanto às

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, deixou consignado que o Tribunal

encaminhou à Assembleia informações sobre o impacto financeiro da proposta, cujo

conteúdo será analisado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Emenda nº 1 suprimiu o art. 2º do projeto. Entendeu a Comissão que a regra

prevista no referido dispositivo era desnecessária, tendo em vista que a Lei de

Responsabilidade Fiscal considera nulo de pleno direito o ato que provoque aumento

de despesa com pessoal e não atenda às exigências dos seus arts. 16 e 17 e o

disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal. A

Emenda nº 2, em respeito à boa técnica legislativa, acrescentou o comando

necessário para introduzir as mudanças pretendidas.

Em vista dessas considerações, passamos à análise do projeto, no âmbito de nossa

competência regimental.

Em dezembro de 2004, foi publicada a Emenda à Constituição nº 45, conhecida

como a Emenda da Reforma do Poder Judiciário. Um de seus objetivos centrais foi

introduzir mecanismos para enfrentar um dos maiores problemas de nosso sistema: a

morosidade no julgamento dos processos judiciais. A Constituição da República



____________________________________________________________________________
118

passou a prever expressamente a duração razoável do processo, erigida como direito

fundamental de todos. Embora a simples inserção de tal dispositivo no Texto

Constitucional não seja capaz de, por si só, gerar as mudanças práticas pretendidas,

tem-se observado que, nesse caso, a mudança no Texto Constitucional tem sido

acompanhada por um maior empenho para melhorar a qualidade do serviço

jurisdicional prestado e para ampliar o acesso do cidadão brasileiro à Justiça. Tais

esforços têm se realizado especialmente por meio de uma articulação nacional entre

os órgãos do Poder Judiciário sob o comando do Conselho Nacional de Justiça,

órgão de controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais (art. 103-B, §

4º, da Constituição da República). Um dos focos da atuação do Conselho é promover

o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário, nos moldes

estabelecidos pela Resolução nº 70, de 2009, daquele órgão.

Por essa ótica, no 2º Encontro Nacional do Judiciário, realizado no dia 16 de

fevereiro, em Belo Horizonte, os tribunais brasileiros estabeleceram 10 metas que o

Judiciário deveria atingir no ano de 2009. De acordo com informações colhidas no

sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Judiciário, atualmente, está

voltado para a realização da meta nº 2: “Identificar os processos judiciais mais antigos

e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até

31/12/2005 (em 1º grau, 2º grau ou tribunais superiores)”. Em razão de tais

deliberações, torna-se imperioso aperfeiçoar a estrutura do Judiciário, tendo em vista

o cumprimento dos objetivos pactuados. A criação dos cargos atende, assim, a essa

meta estabelecida, qual seja a de acelerar o julgamento dos processos mais antigos.

Em relação à forma de investidura dos cargos previstos no projeto de lei em

análise, ressaltamos que a Constituição da República expressamente excepciona a

nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e

exoneração da regra geral de exigência de concurso público como condição para a

investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II); reserva-o, porém, apenas para

o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Os cargos previstos

no projeto cumprem essa determinação. Com efeito, os cargos de Assessor Judiciário

e Gerente de Cartório constam no Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-

DAS), e os cargos de Escrevente e Assistente Judiciário, no Grupo de Chefia e
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Assessoramento Intermediário, nos termos da Lei nº 16.645, de 2007.

A Constituição também estabelece que os cargos em comissão deverão ser

preenchidos por servidores de carreira nos casos, nas condições e nos percentuais

mínimos previstos em lei (art. 37, V). A aplicação do dispositivo depende da prévia

existência de lei regulamentadora. No nível federal, essa regulamentação já existe.

Com efeito, a Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que dispõe sobre as carreiras dos

servidores do Poder Judiciário da União, reserva pelo menos 50% dos cargos em

comissão no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário a servidores efetivos

integrantes de seu quadro de pessoal, na forma prevista em regulamento (art. 5º, §

7º). No âmbito do Estado de Minas Gerais inexiste lei que fixe tal percentual; todavia,

em 8/9/2009, a sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça aprovou a

Resolução nº 88, que disciplinou, entre outras matérias, os cargos em comissão. Com

base nessa regra, pelo menos 50% dos cargos só poderão ser destinados a

servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos Tribunais de Justiça encaminhar

projetos de lei de regulamentação do assunto. Nesse ponto, julgamos oportuna a

transcrição do dispositivo:

“Art. 2º - (....)

§ 2º - Para os Estados que ainda não regulamentaram os incisos IV e V do art. 37

da Constituição Federal, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos cargos em

comissão deverão ser destinados a servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos

Tribunais de Justiça encaminharem projetos de lei de regulamentação da matéria,

com observância desse percentual”.

Quanto ao valor da remuneração fixada, vale registrar que, por força do princípio da

separação dos Poderes, cada órgão constitucional detém o poder-dever de, seguindo

os critérios previstos no texto da Constituição da República, estabelecer os valores de

remuneração de seus respectivos servidores, seguindo os parâmetros previstos no

art. 39 da citada Carta, em vista das atribuições de cada um dos cargos.

Além disso, deve-se registrar que a atuação dos membros das Assembleias

Legislativas estaduais se acha submetida, no processo de formação das leis, à

limitação que veda a apresentação de emendas parlamentares de que resulte o

aumento da despesa prevista “nos projetos sobre organização dos serviços
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administrativos dos tribunais”, regra prevista nos arts. 63, II, e 68, II, respectivamente,

da Lei Maior e da Carta mineira. Registre-se que tal dispositivo abrange a vedação de

aumento de despesa em projeto de lei envolvendo servidores públicos, de acordo

com jurisprudência assentada do Supremo Tribunal Federal. Veja-se, nesse sentido,

ADI 1835 MC, relator: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 13/8/98,

“DJ”, 4/2/2000, PP-00004 Ement Vol-01977-01 PP-00054; RE 301841, relatora: Min.

Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 27/4/2004, “DJ”, 14/5/2004, PP-00061

Ement Vol-02151-02 PP-00240).

Ressaltamos, ademais, que o Presidente do Tribunal de Justiça não inovou em

relação à classificação nem à remuneração de cargos da Secretaria do Tribunal.

Apenas adicionou cargos aos já existentes, obedecendo aos padrões que já constam

na Lei nº 16.645, de 2007, que dispõe sobre os quadros de pessoal da Secretaria do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Em vista das razões expostas, consideramos oportunas e convenientes as medidas

consignadas na proposição, na medida em que contribuem para o cumprimento de

metas estabelecidas pelo Poder Judiciário em benefício da celeridade processual, da

razoável duração do processo e do acesso à Justiça.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.501/2009 com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de março de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Padre João - Gustavo

Corrêa.

PARECER PARA O 2º TURNO DA 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.
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Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a

esta Comissão, para receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo alterar o Texto Constitucional, para

conferir ao Delegado de Polícia o mesmo tratamento dispensado às carreiras

jurídicas que compõem o quadro de pessoal da administração pública estadual.

A alteração pretendida incidia, originalmente, sobre o art. 273 da Constituição

mineira, estendendo aos Delegados prerrogativas e garantias funcionais próprias de

Procuradores do Estado e de Defensores Públicos. Nos termos do vencido no 1º

turno, a proposição passou a alterar o art. 140 de nossa Constituição, já que

absorveu, integralmente, o texto da Proposta de Emenda à Constituição nº 57/2009,

do Governador do Estado, que foi anexada à proposta em análise.

Reiterem-se, neste 2º turno, os argumentos expendidos por esta Comissão no 1º

turno, os quais evidenciam dois pontos fundamentais, o primeiro constituindo

premissa para o segundo, a saber: o cargo de Delegado de Polícia, em vista de sua

complexidade e das peculiaridades jurídicas que envolvem o seu exercício, deve ser

ocupado por bacharel em direito; dotado de natureza jurídica, o cargo em questão

deve, por imposição lógica, compor as carreiras jurídicas do Estado.

Assinale-se que, a par da juridicidade sobre a qual se assenta a proposta de

emenda à Constituição em estudo, a medida preconizada é extremamente oportuna

para a gestão da segurança pública estadual, na medida em que contribui para

fortalecer os vínculos orgânicos e hierárquicos que enredam o Delegado de Polícia na

máquina pública.

Figura central nessa estrutura administrativa, o Delegado de Polícia Civil deve, para

todos os fins, gozar de prerrogativas próprias de Procuradores do Estado e

Defensores Públicos e, por que não dizer, de magistrados e membros do Ministério

Público. Suas características especiais, como a responsabilidade funcional, a posição

estratégica na organização burocrática, além do conteúdo jurídico de suas

atribuições, o colocam em patamar não menos importante que o das outras funções
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públicas supracitadas. Deve, com efeito, integrar as carreiras jurídicas estaduais,

abrangido por um estatuto legal que lhe garanta a devida autonomia, nela incluída

carreira com vencimentos condizentes com sua importância, impedimento à

ingerência de outros setores estatais em suas atividades, inamovibilidade e

vitaliciedade, entre outros, além da proteção estatutária específica aos que exercem

função policial.

Na forma aprovada no 1º turno, a proposição prevê a introdução de um novo

parágrafo no art. 140, que se insere na Subseção II da Seção V do Capítulo II do

Título III da Constituição, a qual trata da segurança pública. Ficaria explícito que o

cargo de Delegado de Polícia Civil é privativo de bacharel em direito e integra, para

toda e qualquer finalidade, as carreiras jurídicas do Estado de Minas Gerais. Visando

a aprimorar a proposta, sugerimos nova redação para o parágrafo introduzido no art.

140 da Carta mineira, para dar a nomenclatura correta ao cargo e suprimir a

expressão “privativo de bacharel em direito”, exigência que já consta no § 3º do

referido art. 140.

Verifica-se, portanto, que a proposta em epígrafe contém norma que inova na

ordem constitucional estadual em harmonia com o direito e, no mérito, consiste em

matéria dotada de significativa relevância, merecedora, portanto, de aprovação deste

Parlamento.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação, no 2º turno, da Proposta de

Emenda à Constituição n° 14/2007 na forma do vencid o no 1º turno com a Emenda nº

1 que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 4º do art. 140, a que se refere o art. 1º, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

“Art. 140 - (...)

§ 4º - O cargo de Delegado de Polícia integra, para todos os fins, as carreiras

jurídicas do Estado.”.”.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2010.

Fahim Sawan, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adalclever Lopes - Lafayette de
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Andrada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007

(Redação do Vencido)

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 da Polícia Civil, privativo de bacharel em 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.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2010

ATAS

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

LEGISLATURA EM 31/3/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

da Mesa - Designação de Comissão - Execução do Hino Nacional - Entrega da

declaração de bens - Compromisso constitucional - Leitura do termo de posse -

Assinatura do termo de posse - Declaração de posse - Palavras do Sr. Governador do

Estado - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - 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 - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

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

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 11h15min, 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.

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião ao compromisso e à posse do Exmo. Sr.

Antonio Augusto Junho Anastasia no cargo de Governador do Estado de Minas

Gerais, em virtude da renúncia do Exmo. Sr. Aécio Neves da Cunha ao referido

cargo.

Composição da Mesa

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

Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça; Senadores Eduardo

Azeredo, ex-Governador do Estado; Eliseu Resende; Francisco Dornelles e Sérgio

Guerra; Deputado Federal Rafael Guerra, representando a Mesa da Câmara dos

Deputados; Itamar Franco, ex-Presidente da República e ex-Governador do Estado;

Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; a Exma. Sra. Vereadora Luzia

Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e os Exmos. Srs.

Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas; Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça; Danilo de Castro, Secretário de Governo;

Francelino Pereira, ex-Governador do Estado; Newton Cardoso, ex-Governador do

Estado; Rondon Pacheco, ex-Governador do Estado; José Milton Rocha, Presidente

da Associação Mineira dos Municípios e Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete;

Rogério Avelar, Presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de

Belo Horizonte - Granbel - e Prefeito Municipal de Lagoa Santa; e Robson Andrade,

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -,

representando as entidades produtivas do Estado.

Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os membros da Mesa da Assembleia e

integrantes do Colégio de Líderes, Deputados Doutor Viana, José Henrique, Weliton

Prado, Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues, Domingos Sávio, Mauri Torres, Inácio

Franco, Padre João, Luiz Humberto Carneiro, Carlos Pimenta e Adalclever Lopes,
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para receber o Exmo. Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador em exercício

do Estado de Minas Gerais, e conduzi-lo à Mesa.

O locutor - A partir deste momento, a TV Assembleia passa a transmitir a chegada

do Exmo. Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia ao Espaço Democrático José

Aparecido de Oliveira. O Exmo. Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador

em exercício, será recebido neste Plenário por uma ala de Cadetes da Polícia Militar,

comandada pelo Ten. Lima.

Esta ala utiliza o uniforme tradicional azul do cadete, originário do Regimento

Regular de Cavalaria, instituição que deu origem à Polícia Militar de Minas Gerais. Os

cadetes portam o espadim Tiradentes, que simboliza a honra e a dignidade do cadete

da Polícia Militar de Minas Gerais.

Neste momento, de pé, convidamos os presentes a recepcionarem o Governador

em exercício Antonio Augusto Junho Anastasia neste Plenário.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, a ser interpretado

pela cantora lírica Maria Lúcia Godoy, acompanhada do pianista e compositor Túlio

Mourão.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Entrega da Declaração de Bens

O locutor - A Presidência recebe, neste instante, a declaração de bens do Exmo. Sr.

Governador em exercício Antonio Augusto Junho Anastasia, que é passada às mãos

do Sr. 1°-Secretário, Deputado Dinis Pinheiro.

- Procede-se à entrega da declaração de bens.

Compromisso Constitucional

O locutor - Neste momento, o Exmo. Sr. Governador em exercício Antonio Augusto

Junho Anastasia prestará o compromisso constitucional.

O Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia - Prometo manter, defender e cumprir a

Constituição da República e a do Estado, observar as leis, promover o bem geral do

povo mineiro e sustentar a integridade e a autonomia de Minas Gerais.

Leitura do Termo de Posse

O locutor - O Sr. 1°-Secretário, Deputado Dinis Pin heiro, procederá à leitura do
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termo de posse do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia no cargo de Governador do

Estado de Minas Gerais.

O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (Lê:) “Termo de Posse do Exmo. Sr.

Antonio Augusto Junho Anastasia no cargo de Governador do Estado de Minas

Gerais: Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dez, perante a

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em reunião solene, sob a

Presidência do Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, compareceu o Exmo. Sr. Dr.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, o

qual, após prestar o compromisso constitucional, tomou posse no cargo de

Governador do Estado de Minas Gerais, em decorrência da renúncia do Exmo. Sr. Dr.

Aécio Neves da Cunha, que, assim, se desimcompatibiliza para concorrer às eleições

do dia três de outubro deste ano. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dinis Pinheiro,

1º-Secretário da Assembleia Legislativa, o presente termo, que vai assinado pelo

empossado e pela Mesa da Assembleia Legislativa. Plenário Presidente Juscelino

Kubitschek, em Belo Horizonte, aos trinta e um do mês de março do ano de dois mil e

dez.”

Assinatura do Termo de Posse

O locutor - Convidamos o Exmo. Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia a assinar o

termo de posse.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.

Declaração de Posse

O Sr. Presidente - Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

declaro empossado no cargo de Governador do Estado de Minas Gerais o Exmo. Sr.

Antonio Augusto Junho Anastasia.

Palavras do Sr. Governador

Exmas. Sras. e Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado; Desembargador Sérgio Antônio de Resende,

Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado; Senador Eduardo Azeredo, ex-

Governador; Itamar Franco, estimado amigo, ex-Presidente e ex-Governador do

Estado; Senador Francisco Dornelles; Senador Eliseu Resende; Deputado Federal

Rafael Guerra, representante da Mesa da Câmara dos Deputados; Senador Sérgio
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Guerra; Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; Vereadora Luzia Ferreira,

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Danilo de Castro, Secretário

de Estado de Governo; Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Francelino Pereira, Newton Cardoso e

Rondon Pacheco, ex-Governadores do Estado; José Milton Rocha, Presidente da

AMM e Prefeito de Lafaiete, representando os Municípios mineiros; Rogério Avelar,

Presidente da Granbel e Prefeito de Lagoa Santa, representando os Municípios desta

região; Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do egrégio Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais; eminentes parlamentares federais e estaduais; magistrados;

Procuradores; Prefeitos; Vice-Prefeitos; Presidentes de Câmaras Municipais;

autoridades civis e militares; meus amigos; minha família; senhoras e senhores;

mineiros, consciente das enormes responsabilidades que pesam sobre esta

investidura e com as minhas mais vigorosas esperanças, assumo, neste momento

solene, o governo do Estado de Minas Gerais. Recebo essa honrosa e dignificante

delegação perante os senhores, como servidor público que, há 25 anos ininterruptos,

dedica-se à causa do Estado. Ela sempre esteve presente em minha vida. Aprendi

sobre os seus valores mais densos ainda em casa, quer pelos exemplos de meus

avós maternos, em especial meu avô Augusto Junho, quer pelo exemplo da minha

mãe Ilka, professora do Estado, aqui presente, quer ainda de minhas irmãs, ambas

também professoras da nossa UFMG, onde igualmente tenho a honra de lecionar. Na

veneranda Casa de Afonso Pena, aprendi com os grandes professores a doutrina

mas também a boa prática da gestão pública, com os mestres Vicente Mendes e,

sobretudo, Paulo Neves de Carvalho, cujo ideal pelo serviço público alcançou

patamar insuperável. Tive, ainda a honra de exercer cargos públicos com

profissionais do mais alto gabarito, permitindo-me citar, entre tantos próceres e para

representá-los, Bonifácio Mourão, Paulo Paiva e Francisco Dornelles. Com todos

aprendi e especialmente inspirei-me em suas condutas ilibadas e repletas de civismo

e de espírito público. Esses valores me alimentaram com um rigoroso senso de

responsabilidade e dever do que temos de cumprir no exercício da vida pública. Eles

estão intactos e muitas vezes renovados pela intensa experiência da longa e
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maravilhosa jornada de transformações que empreendemos juntos.

Vejo aqui presentes valorosos companheiros da primeira hora, com quem

compartilhamos grandiosos desafios e partilhamos sonhos e esperanças. Olhando

para o curso da história e para essa construção coletiva que é Minas, realizada pelas

mãos de tantos de nós e há tão longo tempo, percebo nela os valores que herdamos

daqueles que vieram antes de nós e que deram, assim, substância e concretude aos

nossos ideais. Está mais vivo que nunca o alicerce fundamental que nos dá lastro e

uma posição única no concerto da nacionalidade: a liberdade. É ela, a liberdade, a

razão histórica e profunda que está na nossa gênese e na fundação daquilo que

somos hoje. Desde os emboabas, depois com Felipe dos Santos e os combatentes

da derrama, passando pelos Inconfidentes, da velha Vila Rica, pelos liberais, de

Teófilo Otôni, dos autores do Manifesto dos Mineiros e, finalmente, Tancredo Neves.

Dela, a liberdade, forjamos todos os nossos outros valores: um inarredável senso de

justiça, uma intensa solidariedade para com as boas causas, uma exemplar

generosidade, capaz de acolher todos aqueles que buscam trabalho e professam a

boa fé.

É da liberdade que demos corpo e alma à visão única sobre o Brasil, porque fomos

e somos formados pelos homens e mulheres do extremo Norte, do Centro, da

extensa orla litorânea e também do Sul. Erguemo-nos como legítima e inquestionável

síntese da nacionalidade. Estão espalhadas pelas nossas terras os grandes desafios

e as vocações do País. Para respondê-los e enfrentá-los, contamos, no curso da

história, com homens públicos do tamanho do Brasil.

De Augusto de Lima herdamos a visão sobre a importância do conhecimento. De

Bias Fortes, o compromisso com um ensino público que alcançasse todos os

cidadãos. De Francisco Sales, o visionário combate ao déficit público como chaga da

administração pública no País. João Pinheiro nos lega o planejamento estratégico e

as grandes inovações da governança. Com Bueno Brandão, adensa-se a ideia da

integração do nosso território. Raul Soares pontua o rigor e a severidade dos mineiros

nas causas públicas. Com Antônio Carlos, expandimos ainda mais o ensino,

remodelamos os serviços de saúde e abrimos novas estradas.

Olegário Maciel exercita o equilíbrio orçamentário e as primeiras ideias de parceria
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com a iniciativa privada. Com Benedito Valadares, ganha corpo e reconhecimento a

habilidade da prática política de Minas. Do emblemático Milton Campos recebemos o

legado dos deveres para com a grandeza de Minas e o inquebrantável senso de

justiça. Com Juscelino, a ampla conquista da modernidade. Com Bias Fortes, o filho,

a preocupação com o fomento do agronegócio. Com Magalhães Pinto, espalhamos

indústrias e expandimos o crédito para a produção. Israel Pinheiro, em seguida,

sustenta esse novo ciclo com a expansão da rede elétrica, rodoviária e as primeiras

políticas de incentivo industrial, que se adensariam ainda mais sob os profícuos

governos de Rondon Pacheco, que nos legou a Fiat e a incorporação econômica do

cerrado, de Aureliano Chaves, com a Açominas, e de Ozanam Coelho. Francelino

nos lega Confins e a modernização dos transportes de massa. Constrói casas,

escolas e estimula os pequenos e médios empreendedores.

Tancredo, mais que nunca, síntese dos nossos melhores valores e do nosso

compromisso com o Brasil, recupera a dimensão histórica de Minas no concerto

nacional. Hélio Garcia nos entrega novas e importantes obras estruturantes, base

sobre a qual Minas avançará mais à frente. Com Newton Cardoso, avançamos em

nossas rodovias e na infraestrutura. Com Eduardo Azeredo, que estimulou

vigorosamente a nossa rede industrial, e com Itamar Franco, sempre na defesa dos

nossos maiores valores, buscamos o progresso e enfrentamos os problemas

grandiosos da contemporaneidade. E consumamos a ideia da necessidade de nos

preparar para o futuro.

O futuro, senhoras e senhores, chega a Minas pelo talento político e pela liderança

nacional e incontestável de Aécio Neves. Temos dito que ele é, em plenitude e

mestria, um pouco de todos aqueles que vieram antes de nós. Ao alcançar o Palácio

da Liberdade, com as maiores votações da nossa história, por duas vezes, Aécio

Neves sabia que governar Minas é como enfrentar a diversidade e a complexidade de

conduzir um País em extensão, carências, contradições e potenciais a ser ainda

realizados. Eram gigantescos os desafios que nos tomaram, ainda em 2002, quando

nos debruçamos sobre a realidade de Minas e os anseios dos mineiros. Eram tempos

especialmente difíceis, Sr. Presidente, enfrentados com altivez, coragem política e as

convicções do grande mineiro, nossa reserva moral, o grande Governador Itamar
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Franco.

As restrições impostas a Minas num cenário econômico nacional preocupante nos

obrigariam a realizar profundas reformas, que pudessem criar as condições

necessárias para a recuperação do Estado, instalação das bases para o novo e

promissor ciclo de desenvolvimento. Assim fizemos. Realizamos, com a preciosa

cooperação deste Parlamento, uma densa e extensa reforma do Estado. Lembro-me

bem daqueles momentos iniciais. Ouvi do Governador Aécio as palavras de ordem,

que nos acompanhariam por todo seu mandato: “É nosso dever fazer o que precisa

ser feito. Vamos ousar, com criatividade, sem descurar da responsabilidade, tão

fundamental na condução dos negócios públicos”. Instalamos, então, um regime de

absoluta austeridade. Instalamos leilões da dívida pública e buscamos margens

rigorosas de negociação dos haveres de Minas. Sem terror fiscal, recuperamos a

arrecadação e a capacidade de investimentos do Estado. Retomamos o crédito

internacional. Instalamos novos instrumentos para qualificar os gastos públicos e, em

2004, apenas dois anos após a posse, alcançamos o marco do déficit zero,

rompendo, assim, um ciclo de déficits na nossa administração, existentes há mais de

uma década.

O saneamento das contas públicas, no entanto, era tão somente um imprescindível

ponto de partida para o extenso processo de transformações que se instalariam em

Minas, reivindicado e motivado pelos mineiros. A coragem política do Governador

Aécio Neves sustentou as medidas duras, inadiáveis e necessárias àquele primeiro

momento. Sua ousadia nos instigou a buscar novas saídas para antigos e renitentes

problemas. Era preciso inovar, reinventar processos, mudar paradigmas e buscar

uma nova lógica para a condução das políticas públicas. Era preciso um novo modelo

de Estado, um Estado que fizesse mais com menos e melhor, um Estado que fosse

movido por metas e resultados, não apenas pelas obrigações e deveres do poder

público. Essa foi a pedra de toque que colocou em curso um dos mais densos e ricos

processos de revisão e aperfeiçoamento da administração pública brasileira do nosso

tempo. Hoje as inovações permeiam todos os campos. No plano interno, os novos

planos de carreira, a ascensão por mérito, o avanço da escolaridade, a contratação

de metas, passando pelos acordos de resultados, pela avaliação de desempenho dos
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servidores, até o alcance dos resultados finais e do reconhecimento, por meio dos

prêmios de produtividade, foi um longo caminho percorrido. Mas valeu a pena. Temos

orgulho de constatar que estamos hoje na vitrine das mais importantes instituições do

Brasil e do mundo como exemplo de governança inovadora e capaz. As

transformações que conquistamos aqui, progressivamente, vêm sendo buscadas

pelos demais Estados brasileiros. Hoje a nossa estratégia de saneamento das contas

públicas está presente no Rio Grande do Sul; o nosso sistema de indicadores de

controle de resultados por área de gestão e o nosso sistema de compras públicas, no

Rio de Janeiro; a certificação ocupacional dos nossos servidores, em São Paulo.

Essas não são conquistas apenas do governo, mas deste modelo de gestão,

compartilhado, emparceirado com todos aqueles que, de alguma forma, puderam e

quiseram contribuir. Com ele, fortalecemos a nossa infraestrutura para o crescimento,

e esse crescimento ocorreu. Minas ingressou em fase de visível prosperidade, mercê

do trabalho engenhoso de sua gente. Assim, melhoramos em todos os indicadores

das políticas públicas, sociais e econômicas. Mas o mais relevante foi a reconquista

da autoestima, do sentimento de progresso, da crença em uma administração

pública, com foco em planejamento, que melhora, de verdade, a vida de todas as

pessoas.

Senhoras e senhores, esta é apenas uma rápida avaliação da trajetória

transformadora do governo de Aécio Neves nestes sete anos e três meses.

Cumprimos, um a um, os compromissos assumidos com os mineiros em 2002 e

2006. A partir de agora, faremos, no entanto, mais que um mero processo de

continuidade administrativa: vamos continuar avançando, inovando e transformando,

porque essa é a gênese desse novo modelo de Estado. Ele trabalha considerando

que a conquista do desenvolvimento é tarefa de todos os dias, coletiva e

compartilhada. Para estarmos à altura dela, levaremos conosco o ideário de Aécio

Neves, que nos mostrou o caminho para tantas e tão densas transformações: a

liberdade, para alimentar o debate e a participação; a transparência, para alcançar a

legitimidade; a justiça, como estrada comum que nos levará ao ponto de chegada; a

equidade e a igualdade. Com todos esses valores, manteremos abertas as portas dos

Palácios da Liberdade e Tiradentes aos mineiros. Com eles, faremos a travessia para
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o pleno desenvolvimento.

Nesse tempo não nos descuidaremos das causas nacionais e do inarredável

compromisso de Minas com o Brasil. Continuaremos a pregação de Aécio Neves por

uma Federação equilibrada, altiva e solidária, com o permanente fortalecimento dos

Municípios, nossos fundamentais parceiros. Defenderemos as reformas

constitucionais com o mérito de termos realizado em plenitude a nossa e, assim,

termos cumprido a nossa parte. Continuaremos abertos às imprescindíveis parcerias

com a sociedade organizada, com as forças produtivas e entre as diferentes

instâncias do governo. Não faltaremos ao chamado da cooperação quando estiverem

em jogo os interesses de Minas e do País.

Devo, neste momento, senhoras e senhores, mais que um agradecimento

emocionado ao Governador Aécio Neves. Não há nenhuma palavra que permita

dimensionar corretamente a incomparável confiança por ele em mim depositada.

Tentarei, com todas as minhas forças, estar à altura dela; vou respondê-la com

trabalho incessante e obstinado e, especialmente, com a minha lealdade.

Modestamente espero, nesses meses de governo, referenciar todas as nossas

decisões na grandeza com que Aécio Neves nos liderou neste longo tempo.

Senhoras e senhores, agradeço-lhes, sensibilizado, o apoio e os votos de boa

governança. Conto com esta Casa para cumprirmos os nossos deveres e para

avançarmos ainda mais. A nossa Casa do Povo, a cada dia, firma-se como

verdadeiro baluarte das nossas aspirações sociais. A Assembleia dos mineiros honra

a trajetória política do nosso Estado e continuará sendo parceira visceral nos

programas de governo. Cabe, aqui, mais uma palavra de agradecimento ao

Presidente Alberto Pinto Coelho, representando todos os nossos estimados

Deputados Estaduais, pela dedicação às causas mais nobres de Minas. A todos que

contribuíram, de uma forma ou de outra, para esta minha caminhada - e são muitos e

muitos; alguns já não mais entre nós, como o meu pai Dante Anastasia -, só posso

agradecer. Minha paga será o trabalho árduo pela prosperidade de Minas, sem

descanso, sem temores, sem percalços. No futuro, quando estudarem a história do

nosso Estado e encontrarem os registros da nossa passagem pela mais honrosa

função pública de Minas Gerais, gostaria que dissessem: este cumpriu sua missão,
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deixou sua marca por seu exemplo de honradez e dedicação à causa pública. Aos

mineiros, por fim, reafirmo todos os compromissos que assumimos nas ruas e praças

públicas. Os compromissos do Governador Aécio Neves são os meus compromissos.

Vamos cumpri-los e conquistá-los. Há muito trabalho pela frente. Vamos continuar a

jornada. Vamos juntos, sob a proteção de Deus. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exmas. Sras. e Exmos. Srs. Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio

Augusto Junho Anastasia; Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Senadores Eduardo Azeredo, ex-Governador

do Estado; Eliseu Resende; Francisco Dornelles e Sérgio Guerra; Deputado Federal

Rafael Guerra, representante da Mesa da Câmara dos Deputados; Itamar Franco, ex-

Presidente da República e ex-Governador do Estado; Márcio Lacerda, Prefeito de

Belo Horizonte; Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado;

Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Danilo de Castro,

Secretário de Governo; Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da Assembleia

Legislativa do Estado, na pessoa de quem cumprimento a Mesa desta Casa e as

ilustres Deputadas e os ilustres Deputados, companheiros que compõem o

Parlamento mineiro; Francelino Pereira, ex-Governador do Estado; Newton Cardoso,

ex-Governador do Estado; Rondon Pacheco, ex-Governador do Estado; José Milton

Rocha, Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM - e Prefeito de

Conselheiro Lafaiete; Rogério Avelar, Presidente da Associação dos Municípios da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - Granbel - e Prefeito de Lagoa Santa. Na

pessoa de ambos e do Sr. Odelmo Leão, Prefeito de Uberlândia, companheiro do

Partido Progressista; do Dr. José Brás, Prefeito de Muriaé; da Sra. Danuza Bias

Fortes, Prefeita de Barbacena; da Sra. Marília Campos, Prefeita de Contagem, e do

Sr. Custódio Matos, Prefeito de Juiz de Fora, estendo meus cumprimentos aos

Prefeitos dos 853 Municípios de Minas Gerais.

Queria também cumprimentar os ilustres Srs. Vice-Prefeitos, Presidentes das

Câmaras Municipais, Vereadores e lideranças municipais. Quero fazer ainda uma

saudação especial e destacada aos ilustres Deputados Federais presentes a esta
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solenidade. De forma muito carinhosa, destaco a presença dos familiares do nosso

Governador, a sua mãe, a Sra. Ilka Junho Anastasia; as suas irmãs, Fátima e Carla

Anastasia; e o seu pai, em memória, Dante Anastasia.

Minhas senhoras e meus senhores, mineiros e mineiras, todos nós, presentes a

esta solenidade, testemunhamos um momento histórico para Minas Gerais, quando o

comando do nosso Estado passa da direção profundamente inovadora, arrojada e

eficaz de Aécio Neves à inspiração sempre sábia, enérgica e competente de Antonio

Augusto Anastasia. Com muita emoção, estamos nos despedindo do governo Aécio

Neves, que alcança o reconhecimento praticamente unânime dos cidadãos de Minas,

gratos pelos resultados das inúmeras ações empreendidas nestes sete anos. O

grande sucesso da sua administração foi a consequência fecunda de um louvado

modelo de gestão, referendado internacionalmente, inclusive pelo Banco Mundial, e

cuja elaboração contou com a presença decisiva do Prof. Antonio Anastasia. A vida

dos mineiros de todos os rincões tornou-se mais fácil e está plenamente inserida em

nossa época, com asfalto e telefonia celular servindo integralmente à população, se

tomamos apenas dois exemplos dessa nítida transformação ocorrida no dia a dia de

cada um.

Nos dois mandatos de Aécio Neves, o Estado deixou na fumaça da história seus

folclóricos grotões e entrou, com o pé direito, no século XXI. Como legado mais

simbólico da administração Aécio Neves, fica-nos a Cidade Administrativa, memória

que se inaugura da ação de um estadista tão ousado quanto Juscelino Kubitschek. O

mesmo espírito semeador do futuro veio abrir rumos inusitados para a cultura, com a

admirável implantação do Circuito da Praça da Liberdade, pilar de um novo e

cosmopolita panorama para a existência de Belo Horizonte. Garantia da continuidade

e do aprimoramento das ações do governo que finda, instala-se o novo governo, que,

sob a liderança do Prof. Antonio Augusto Anastasia, tem antecipadamente afiançadas

as marcas da responsabilidade, da gestão eficiente, da ética e da probidade, que

deverão manter Minas na vanguarda da política nacional. O Governador Anastasia

apresenta-nos o excepcional currículo de um funcionário público de escol,

preocupado com um Estado extremamente eficaz, prestando os melhores serviços à

população.
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A confiança na sua capacidade técnica e política transforma-se no almejado

passaporte para a completa e definitiva modernização de Minas Gerais. A dedicação,

a inteligência e a disposição incansável para o trabalho de Antonio Anastasia foram

atestadas em sua passagem por diversas instâncias dos governos federal e estadual.

Mas o mestre e professor de direito administrativo tornou-se, bem antes de ser Vice-

Governador, pessoa especialmente grata a este Legislativo. Como assessor da

relatoria da nossa Constituição, a cargo do Deputado Bonifácio Mourão, presente

entre nós, foi, ainda aos 27 anos de idade, um dos sustentáculos do processo de

elaboração do texto constitucional de Minas, pioneiro e modelo para os outros

Estados.

Desde então, esta Casa vem sendo, orgulhosamente, parceira importante do

Executivo na construção de um Estado mais eficiente e democrático. Assim, além de

exercer a nossa missão constitucional de representar, legislar e fiscalizar,

estabelecemos uma parceria permanente com os setores organizados da sociedade

para a formulação de leis e a elaboração de políticas públicas. Refletindo a

Constituição Federal, a Constituição Mineira, cujos vinte anos acabamos de

comemorar, abraça o forte anseio popular de envolver-se mais efetivamente nas

decisões políticas.

O Legislativo mineiro, que venho presidindo, apresenta em seu favor o balanço de

realizações de grandes eventos institucionais, como o seminário “Minas de Minas”,

decisivo para o aprimoramento de nossa política minerária, e o ciclo de debates

“Minas combate a crise - fonte de soluções para a nossa retomada econômica”.

Demonstrando cuidado com a formação de nossos cidadãos, estamos realizando,

pela segunda vez, o projeto Expresso Cidadania, incentivo à participação política e ao

voto consciente da juventude.

O trabalho do Parlamento mineiro só tem sido possível pela atuação integrada de

todos os Deputados, que têm mantido, nessa convivência plural, sob a bandeira de

diversos partidos e variadas perspectivas ideológicas, uma maturidade que se reflete

no aprimoramento constante da nossa democracia. Saliento também, neste

importante momento de Minas, a participação do Poder Judiciário, empenhado em

promover a justiça de forma mais ágil e descentralizada, imprescindível para que se
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complete a grande tarefa mineira de produzir equilíbrio e exercer plenamente sua

centralidade.

Estamos, então, prontos para expandir para todo o País as nossas virtudes,

capazes de unir a sensatez e a conciliação, tão bem expressas por Tancredo Neves,

ao ardente apego à liberdade, suprema herança de Tiradentes. Não poderia deixar de

reconhecer que este presente tão favorável para o povo mineiro e brasileiro decorre

da estabilidade conseguida por nosso ex-Presidente Itamar Franco com o Plano Real,

que, derrotando definitivamente a inflação, permitiu a retomada do crescimento

econômico no âmbito estadual e federal.

Em nome do povo que representamos, desejamos ao Governador Aécio Neves um

futuro à altura de seu mérito, do qual tanto ainda necessita a nossa república. Ao

novo governante, Antonio Augusto Anastasia, somamos aos votos de sucesso o

apelo para que mantenha vivo o sonho de Minas de integrar o Estado e o País no

caminho da prosperidade e da justiça social, com sua voz cada vez mais ouvida nos

grandes fóruns mundiais. Tenho a plena certeza de que o Prof. Anastasia personifica

e incorpora as palavras pronunciadas por Aécio Neves durante a inauguração da

nova Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves: “Minas é nossa causa,

nossa casa, nosso chão. Minas é nossa Pátria”. Muito Obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, ouviremos mais uma apresentação da cantora lírica

Maria Lúcia Godoy, que interpretará o poema “Serenata em Minas Gerais”, letra de

sua autoria, inspirado na tradicional música napolitana “Vieni Sul Mar”, que, em Minas

Gerais, é cantada tradicionalmente como “Oh, Minas Gerais”.

A Sra. Maria Lúcia Godoy - Tenho a honra de dedicar meu poema ao nosso novo

Governador, que continuará a fazer tudo o que foi feito pelo nosso grande

Governador Aécio Neves. Depositamos nele nossas melhores confianças e agruras

para que continue o governo tão promissor quanto está sendo. Dedico também a

todas as famílias mineiras e, principalmente, à família do nosso novo Governador:

“Serenata em Minas Gerais”.

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor - Convidamos todos para, de pé, acompanharem a saída do Exmo. Sr.
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Governador Antonio Augusto Junho Anastasia, que passará sob a cúpula comandada

pelo Ten. Josias e formada pelos cadetes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais. Os militares estão com o uniforme de gala da Corporação de Bombeiros e

empunham o espadim Tiradentes, símbolo da honra e dignidade do futuro oficial.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/3/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: votação, em 1º turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nº 14/2007; requerimento do Deputado Lafayette de Andrada;

discursos dos Deputados Délio Malheiros e Lafayette de Andrada; votação do

requerimento; aprovação; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; votação

nominal do Substitutivo nº 2; aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 3 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.387/2010; requerimentos dos Deputados

Padre João e Tenente Lúcio; deferimento; discurso do Deputado Padre João; votação

do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 9;

aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nº

10; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; questão de ordem; leitura

e votação da Emenda nº 11; rejeição; questão de ordem; leitura e votação da

Emenda nº 12; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação das

Emendas nºs 13 a 20, 22, 23, 26 a 31 e 33 a 37; rejeição; verificação de votação;

ratificação da rejeição; votação da Emenda nº 21; discurso do Deputado Weliton

Prado; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda nº

24; discurso do Deputado Padre João; rejeição; verificação de votação; ratificação da

rejeição; votação da Emenda nº 25, discurso do Deputado Carlin Moura; rejeição;
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verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda nº 30; discurso do

Deputado Sargento Rodrigues; rejeição; verificação de votação; ratificação da

rejeição; votação da Emenda nº 32; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão;

rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição - Suspensão e reabertura da

reunião - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.752/2008; discurso do

Deputado Weliton Prado; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão;

votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.147/2010; encerramento

da discussão; discurso do Deputado Padre João; votação do projeto; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.384/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.386/2010; encerramento da discussão; discursos dos Deputados

Adelmo Carneiro Leão e Délio Malheiros; votação do projeto; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.390/2010;

aprovação; declarações de voto; questões de ordem - 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 - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - 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 - Marcus Pestana - Mauri Torres - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio

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

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Lafayette de Andrada, 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 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 - Votação, 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 opinou pela aprovação da proposta

na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou a

proposta à Comissão Especial, que opina pela rejeição do Substitutivo nº 2 e pela

aprovação do Substitutivo nº 3, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria

à votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os

arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao processo de

votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, solicitando a

inversão da preferência na votação, de modo que o Substitutivo nº 2 seja apreciado

em primeiro lugar. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Délio

Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, Srs. Deputados e colegas desta Casa,

ao analisar o projeto do Executivo, vislumbramos a mais absoluta justiça para com os
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Delegados de Polícia neste momento... Os Delegados de Polícia integram, de fato, a

carreira jurídica deste Estado. Eles não têm jornada de trabalho e correm todo tipo de

risco na atividade policial; portanto, não podem ficar recebendo salários tão baixos. A

carreira jurídica é uma porta para que possam conquistar...

Sim, Sr. Presidente. O Substitutivo nº 2 tem uma redação mais apropriada, corrige

um pequeno problema técnico na redação original da Proposta de Emenda à

Constituição nº 14. Então, venho encaminhar favoravelmente pela votação do

Substitutivo nº 2, em que pese a boa vontade parlamentar em aprimorar a proposição

com o Substitutivo nº 3. Considero também que o projeto original merece os devidos

reparos. Portanto, somos favoráveis ao requerimento para que o Substitutivo nº 2

seja apreciado em primeiro lugar.

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

Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, serão somente 30 segundos.

Quero apenas justificar o requerimento. Fui membro da Comissão Especial que

apreciou a referida Proposta de Emenda à Constituição, presidida pelo Deputado

Fahim Sawan, cujo relator foi o Deputado Ivair Nogueira.

De fato, o Substitutivo nº 3 foi aprovado pela Comissão com uma pequena

impropriedade, verificada de plano. Em entendimentos com a categoria, eles optaram

pelo Substitutivo nº 2, encabeçado pelo Deputado Adalclever Lopes. No

entendimento de toda a categoria e nosso também, o Substitutivo nº 2 está com uma

redação mais perfeita, que passarei a ler.

O § 4º passa ter a seguinte redação, de acordo com o Substitutivo nº 2, que será

votado: “§ 4º - O cargo de Delegado da Polícia Civil, privativo de bacharel de Direito,

integra, para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado”. Esse é o texto para o

qual fazemos o requerimento a fim de que seja votado em relação ao texto anterior. É

só isso, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

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

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da proposta, o

Deputado Sargento Rodrigues.
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, na verdade o encaminhamento é

para externar aqui agradecimento e fazer resgate muito breve. É por isso que nem

pedimos para discutir a matéria, para que não ficasse cansativo. O encaminhamento

será feito em apenas 10 minutos, e a discussão levaria uma hora, caso utilizássemos

todo o tempo. Primeiramente agradeço a presença de todos os Delegados de Polícia

do nosso Estado, que hoje lotaram as galerias desta Casa. Agradeço, em nome de

todos os Deputados desta Casa, a presença honrosa dos Delegados e das

Delegadas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É necessário, Sr. Presidente,

fazer aqui resgate histórico dessa proposta. Na verdade, ela não nasceu da nossa

imaginação enquanto primeiro signatário, mesmo porque contou com o apoio de

diversos parlamentares desta Casa. Essa proposta nasceu do seminário “Segurança

para Todos”, no qual o Deputado Edson Rezende, naquela época da Bancada do PT,

apresentou requerimento para que esse fórum técnico fosse realizado na Assembleia.

Após o seminário, chegamos à votação que foi realizada neste Plenário.

Anteriormente, percorremos seis cidades-polo do Estado e, na votação final, tivemos

como segunda proposta mais votada a inserção dos Delegados de Polícia na carreira

jurídica do nosso Estado. Na verdade, nesta noite estamos votando matéria e

retornando os Delegados a este “status quo” jurídico que não deveria ter sido retirado

no passado bem próximo, portanto estamos aqui o resgatando. A carreira jurídica

estabelece algumas prerrogativas inerentes aos Delegados de Polícia, como outras

carreiras jurídicas que existem no Estado.

É luta que estamos travando desde 2006. Registro, em nome do Sindpol-MG, nosso

agradecimento na pessoa do seu ex-Presidente Delegado Danilo Pereira, que iniciou

esta luta conosco e que, um ano depois, passou o bastão para o companheiro Dr.

Edson, que também se faz presente aqui, nas galerias. É luta que estamos travando

desde o final de 2006. Como o Deputado Edson Rezende não foi reeleito para o

mandato, fiquei encarregado de fazer a apresentação da proposta, que é oriunda

desse seminário. É importante que cada Deputada e cada Deputado tenham absoluta

consciência de que o que votamos hoje é fruto de debate desta própria Casa, pois

nasceu na Assembleia. Assim é proposta extremamente legítima dos representantes

do povo de Minas Gerais. Então isso tem de ficar de forma pacífica na cabeça de
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cada parlamentar desta Casa. Registro ainda, na pessoa do representante do

Sindpol, Sr. Antônio Marcos, Toninho Pipoco, e do seu Vice-Presidente Denilson

Batista, que vieram também apoiar a proposta dos Delegados, que isso é muito

importante, pois representa unidade dentro da Polícia Civil.

O sindicato dos Agentes e dos Escrivães está aqui também para compartilhar, além

dos Delegados de Polícia e seus sindicatos. Registro e agradeço a presença desses

Delegados e da nossa eterna e aguerrida companheira e ex-Deputada, hoje

Vereadora, Elaine Matozinhos. Hoje ela não votará no painel, mas certamente dará

seu voto de coração em defesa dos nossos Delegados e das nossas Delegadas de

Polícia presentes.

Sr. Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, digo da minha satisfação de ter a

oportunidade de, no Salão Nobre desta Casa, ainda no seu primeiro mandato,

promulgar a Emenda à Constituição nº 77, que teve como iniciativa e primeiro

signatário este Deputado, além de mais de 40 Deputados desta Casa. Foi longo

percurso. Desde 2004 trabalhávamos na proposta e aprovamos a Emenda à

Constituição nº 77, que reduziu o tempo para a aposentadoria de todos os policiais

civis de Minas Gerais de 35 anos para 30 anos. Então, Sr. Presidente, pelas mãos de

V. Exa., nós e todos os companheiros da Mesa, Deputados Weliton Prado, Doutor

Viana, Hely Tarqüínio e José Henrique, teremos oportunidade de promulgar nova

emenda à Constituição; esta, sim, abrirá caminho para resgatar o respeito e a

valorização dos Delegados e das Delegadas de Polícia do nosso Estado.

Nesta noite, Sr. Presidente, ocupamos esta tribuna com muita felicidade, muita

satisfação e muito orgulho. Como tenho dito no Sindpol-MG, em várias reuniões,

tivemos o apoio do Deputado Adalclever Lopes, que tem sido nosso companheiro na

luta em defesa da Polícia Civil e foi o autor do Substitutivo nº 2, que aperfeiçoa e,

neste momento, está sendo destacado e será votado a pedido do Chefe da Polícia

Civil, Dr. Monteiro, e do Superintendente-Geral da Polícia Civil, Dr. Gustavo, que

também se faz presente, acompanhando seus Delegados de Polícia. Sr. Presidente,

não tenho procuração e não venho fazer a defesa de ninguém aqui, mas, pela

unidade da integração das forças de segurança pública deste Estado, por mais de 15

vezes ocupei esta tribuna. Durante o governo Itamar Franco, defendi e continuarei
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defendendo a integração das forças de segurança pública neste Estado. Para que

fique claro, quero aqui externar aos meus colegas, aos meus companheiros - na

verdade não são colegas, mas companheiros, pois também sou policial, assim como

os demais Delegados que aqui se encontram - o que, durante três reuniões que

fizemos, com a presença de cinco Presidentes de entidades de classe, na sala do

Comandante-Geral da Polícia Militar, no Comando da Polícia Militar, o Cel. Renato

disse, em tom claro e firme. É importante que os Delegados de Polícia de todo o

Estado que estão nos acompanhando saibam desses detalhes. Por duas vezes,

reportei-me ao Dr. Monteiro e ao Dr. Gustavo. O Comandante-Geral da PM disse:

“Não farei absolutamente nada para impedir que a Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais venha a percorrer seus caminhos e buscar sua valorização profissional”. Ele

disse mais: que, de sua parte, ele não autorizava oficial algum da Polícia Militar a

fazer qualquer tipo de manifestação ou obstáculo que retirasse a possibilidade de a

Polícia Civil estar aqui, hoje, aprovando a Proposta de Emenda à Constituição nº 14,

que trata da carreira jurídica. Trago essa informação aqui, até por dever, para que

não haja dúvida alguma nem informações truncadas, pois estava presente o

Presidente da Associação dos Oficiais, o Presidente do Clube dos Oficiais, o

Presidente da Associação dos Praças, o Presidente do Clube de Cabos e Soldados e

o Presidente da União dos Militares de Minas Gerais. Não estava somente este

Deputado presente, havia mais pessoas na sala, e, por três vezes, ouvimos essas

palavras.

Então, Sr. Presidente, feito o agradecimento às pessoas que nos ajudaram a

construir isso - sabemos que temos a orientação de governo -, agradeço a todos os

Deputados da base do governo, que manifestaram simpatia e votos favoráveis. Na

pessoa do Líder do Bloco, Deputado Padre João, registro que ficou garantido que

todos os Deputados da Oposição também votarão favoravelmente à Proposta de

Emenda à Constituição nº 14. Sr. Presidente, por fim, agradeço aos meus

companheiros e às companheiras Deputadas, pois certamente, na data de hoje,

darão o primeiro passo em nome da justiça na carreira dos Delegados de Polícia de

Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2.
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- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

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

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

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis

Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Inácio

Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana

- Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 52 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam

prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 3. Está, portanto, aprovada, em 1º turno, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À

Comissão Especial.

Votação, 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 concluiu

pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 9, que apresenta. A

Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com as

Emendas nºs 1 a 9, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 10 a 12, que

apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou 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. Emendado em Plenário, voltou o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas

nºs 13 a 37. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

votação destacada das Emendas nºs 21, 24, 25 e 32. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Tenente Lúcio solicitando a votação
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destacada da Emenda nº 30. A Presidência defere o requerimento, de conformidade

com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o Deputado Padre João.

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

o encaminhamento que fazemos, como Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB, é favorável.

Temos a consciência de que esse projeto tem um impacto na vida de mais de 1

milhão de servidores públicos. Embora o encaminhamento seja favorável, não

podemos deixar de questionar o desrespeito do Governador para com esta Casa e,

sobretudo, para com os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, ao não

permitir um aprofundamento na discussão desse projeto. Houve impacto positivo

desse reajuste de 15% para a Polícia Civil e para a Polícia Militar e de 10% para a

educação. Porém, Sr. Presidente, é preciso fazer para o servidor público o mesmo

que acabamos de fazer para a Polícia Civil: a correção das tabelas salariais.

Tenho em mão um contracheque com o vencimento básico do auxiliar da Polícia

Civil, que é de R$383,67. Somos favoráveis ao projeto. Entendemos que é preferível

pingar a faltar, ou seja, aprovar esses 10%, mas isso não garante a justiça ao

servidor público do Estado de Minas Gerais. Nesse projeto, temos emendas

destacadas em relação ao piso e aprofundaremos cada uma delas. Na verdade, o

Governador está estabelecendo o teto da remuneração, e não o piso; está

estabelecendo a remuneração máxima. Na Secretaria de Saúde, na Secretaria de

Educação e na Secretaria de Defesa Social, temos carreiras em que o piso é de

R$319,00. É o início de carreira. Temos quinquênios, adicional de desempenho,

tantas outras conquistas, que podemos chamar até mesmo de penduricalhos, porque

não são garantidos para o pensionista nem para o aposentado. Vejam bem, quando

as pessoas se aposentam, elas perdem. Isso porque, mesmo quando os servidores

recebem uma complementação, como o pó de giz, a insalubridade e o adicional de

desempenho, ao se aposentarem, que é o momento em que eles têm mais tempo, o

momento em que gastam mais, a remuneração total acaba sendo achatada. Somos

favoráveis ao projeto, pois não impediremos que recebam pelo menos esse pequeno

aumento.

O Governador enviou a mensagem para cá num tempo curtíssimo, segunda-feira. A
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mensagem chegou a esta Casa há oito dias, foi publicada na terça-feira e, num único

dia, foi apreciado um projeto tão importante. E ele é tão importante porque trata de

pessoas, de quem é fundamental para o Estado - ou deveria ser tido como mais

importante -, os servidores públicos. Porém, tem de ser discutido com esse

impedimento, um prazo tão curto, oito dias. Na terça-feira, o projeto foi apreciado nas

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira, impedindo o debate entre os Deputados, sobretudo o debate com os

servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. As

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

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 9. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, peço verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 54 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação das Emendas nºs 1 a 9. Em votação, a Emenda nº

10. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.

(- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Padre João - Verificação.

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.
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- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, gostaria de retificar o meu voto. O

meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Está retificado. Votaram “sim” 10 Deputados. Votaram “não” 43

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 10. Votação da

Emenda nº 11.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria que fosse feita a leitura da emenda.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 11.

O Sr. Secretário (Deputado Domingos Sávio) - (- Lê a Emenda nº 11, que foi

publicada na edição do dia 25/3/2010).

O Deputado Weliton Prado - De quem é a emenda?

O Sr. Secretário - Da Comissão de Administração Pública.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 11. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Votação da

Emenda nº 12.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria que fosse feita a leitura da emenda.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 12.

O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - (- Lê a Emenda nº 12, que foi publicada

na edição do dia 25/3/2010).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 12. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que
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permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Delvito Alves - Sr. Presidente, gostaria de retificar meu voto: é “não”.

O Sr. Presidente - Está retificado. Votaram “sim” 14 Deputados. Votaram “não” 41

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 12. Em votação, as

Emendas nºs 13 a 20, 22, 23, 26 a 31 e 33 a 37. As Deputadas e os Deputados que

as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.). Rejeitadas.

O Deputado Weliton Prado - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 14 Deputados. Votaram “não” 41 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição das Emendas nºs 13 a 20, 22, 23, 26 a 31 e 33 a 37.

Votação da Emenda nº 21.

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

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa noite a todos. Quero encaminhar favoravelmente

à aprovação da Emenda nº 21, que vem fazer justiça aos servidores da educação e

cumprir a legislação federal, a Lei nº 11.738, de 16/7/2008, que diz o seguinte: “O

Estado deverá implementar, a partir de 1º/1/2010, o piso salarial dos profissionais da

educação”. Infelizmente nosso Estado não cumpre a legislação, por isso é muito

importante a aprovação dessa emenda. Vemos um professor receber menos de um

salário mínimo, o que é muita injustiça. O professor das séries iniciais tem piso

salarial de R$336,00. Isso é brincadeira. O Orçamento do Estado saltou de

R$17.000.000.000,00 para R$40.000.000.000,00. Sem dó algum, este Estado gasta

mais de R$2.000.000.000,00 para construir o Centro Administrativo, o que daria

dignidade ao conjunto dos servidores públicos de Minas Gerais.
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Aliás, daria não só para implementar o piso, mas para valorizar de verdade os

professores e o conjunto dos servidores públicos. Aprovamos a Proposta de Emenda

à Constituição nº 14. Não queríamos aprovar só a valorização da carreira jurídica dos

Delegados, mas a equiparação, a isonomia. Atualmente, no final do mês, um

Delegado recebe no contracheque menos que o que paga de Imposto de Renda um

Promotor. E ele trabalha debaixo de sol e de chuva. Poderíamos estar votando aqui a

isonomia salarial. Realmente, essa é uma emenda muito importante, que vem fazer

justiça aos servidores da educação. Não consigo imaginar a não aprovação dessa

emenda, descumprindo a lei federal. Como disseram alguns Deputados, é bom para

uma parte. Quando é bom para o governo, aprova-se tudo, é constitucional, é legal,

não há problema algum. No entanto, quando é para atender aos interesses sociais da

categoria, que contribui tanto para o desenvolvimento do Estado, aí não pode, aí tem

problema. Então o parecer tem dois lados: quando é para atender aos interesses do

governo, é favorável, mas, quando é para atender aos interesses dos servidores,

infelizmente não pode, é inconstitucional, é ilegal. Realmente essa emenda faz justiça

aos servidores da educação. Apresentamos mais de 14 emendas relativas ao

cumprimento, por parte do governo, das promessas que fez, que era garantir aos

servidores públicos de Minas Gerais uma das melhores remunerações de todos os

Estados da Federação. Mas hoje isso não é realidade. Ele também prometeu para a

segurança pública, em 2007 - está aqui o Denílson Martins -, garantiu...

Finalizando, para que possamos cumprir realmente a promessa do governo, que é

garantir, ao final do governo, uma das melhores remunerações do País, o reajuste

dos policiais teria de ser de 41%, no mínimo, e 25% de periculosidade, e ainda

implementar o piso dos servidores da educação.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 21. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Verificação.

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
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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 Carlos Mosconi - Sr. Presidente, meu voto não foi registrado. Meu voto

é “não”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 14 Deputados. Votaram “não” 38

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 21. Votação da

Emenda nº 24. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Essa emenda estende o reajuste de 15% a todas as

carreiras e é retroativa a 1º de janeiro. Essa foi a mensagem que o Governador

mandou para esta Casa. O que vale para algumas carreiras também vale para todas.

O que foi propagandeado é que era um reajuste linear para todos. Isso é o que foi

divulgado pela imprensa. Mas, quando vamos analisar cada mensagem, não é essa a

verdade, não é essa a realidade.

Então, o nosso encaminhamento é favorável, pois entendemos que é justo tanto

estender os 15% a todos quanto a retroatividade a 1º de janeiro. Trata-se de uma

forma de aprimorarmos o projeto. Na verdade, é a pequena margem que está sendo

concedida a esta Casa para melhorá-lo. Essa tática do Governador de enviar projetos

de grande relevância para que sejam apreciados em menos de oito dias serve tanto

para prejudicar a atuação da Oposição quanto como tentativa de desmoralizar o

movimento sindical e as entidades que representam as carreiras e as categorias.

Dessa forma, como Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB, conto com o apoio de todos

os Deputados a fim de garantir a justiça para os servidores públicos. Como destacado

aqui pelo próprio Deputado Weliton Prado na outra emenda, é uma vergonha a

remuneração total da educação, da saúde, da defesa social, sobretudo do

administrativo, estar abaixo do salário mínimo em Minas Gerais. São várias carreiras.

Como destacado pelos próprios Delegados, às vezes é a pior em relação aos outros

Estados. Um Estado tão rico e que possui grande arrecadação, mas que trata tão mal

os servidores. Quando se trata da valorização do servidor, ela começa com uma justa

remuneração, garantindo também condições dignas de trabalho.

Aproveito, neste segundo final, para cumprimentar todos os Delegados pela luta e
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por estarem aqui, com essa grande conquista. Oxalá todos os servidores também

tenham essa conquista, que é oriunda da luta, da organização e da mobilização.

Parabéns por estarem aqui!

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 24. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência 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 Paulo Guedes - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que registre o meu voto.

O meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado o voto do Deputado Paulo Guedes. Votaram

“sim” 16 Deputados. Votaram “não” 35 Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição

da Emenda nº 24. Votação da Emenda nº 25. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, a Emenda nº 25 é uma preocupação

que o Bloco PT-PMDB-PCdoB teve de forma muito especial com os servidores que

são auxiliares administrativos. Nesse caso específico, estamos propondo um piso

sobre o vencimento básico para os auxiliares administrativos da educação. E por que,

Sr. Presidente? Há casos de trabalhadores da educação em Minas Gerais que têm

vencimento básico menor que o salário mínimo. São auxiliares que recebem o

vencimento básico inferior ao salário mínimo. Então, nessa emenda, propomos um

piso sobre o vencimento básico de R$772,00, para a jornada de 30 horas, e um piso

de R$887,00 sobre o vencimento básico, para uma jornada de 40 horas.

Ressalto que traz enormes prejuízos a forma como o governo tem proposto o piso

remuneratório - sobre a remuneração -, especialmente para aqueles servidores que já

têm mais tempo de casa, porque os quinquênios, anuênios e abonos pessoais que o
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servidor conquista acabam sendo utilizados para efeito do cálculo do teto

remuneratório. Pode acontecer de algum servidor com 10 ou 15 anos de casa receber

menos que um servidor que entrou há um ou dois anos. Isso é uma verdadeira

injustiça para com a carreira do servidor público.

Portanto, Sr. Presidente, propomos esse piso também para os auxiliares

administrativos da educação. Vale registrar, Sr. Presidente - não é o caso aqui -, que

há auxiliares administrativos da Polícia Civil que também recebem o vencimento

básico inferior a um salário mínimo. Estamos felizes pela inclusão dos Delegados de

Polícia na carreira jurídica, porque é fundamental valorizar essa importante carreira,

mas temos também de valorizar os auxiliares administrativos.

Assim, encaminhamos favoravelmente a aprovação do piso para os auxiliares da

educação, porque sem eles, os mais humildes, aqueles que pegam a parte mais

pesada do serviço público, sem a devida valorização desse servidor, não teremos um

Estado verdadeiramente eficiente para prestar um serviço de qualidade ao servidor

público. Votar contra o piso para a educação é votar contra o interesse público.

Então, conclamamos os Deputados e as Deputadas a votarem favoravelmente à

Emenda nº 25.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 25. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, quero retificar meu voto, por favor: “não”.

O Deputado Paulo Guedes - Registre o meu voto: “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 16 Deputados. Votaram “não”

34 Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 25. Votação da
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Emenda nº 30. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, primeiramente farei a leitura da Emenda nº 30, para que minhas colegas

Deputadas e meus colegas Deputados tomem conhecimento de seu teor: “Emenda nº

30 ao Projeto de Lei nº 4.387. Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo único”. O

art. 2º compreende as carreiras da Defesa Social, ou seja, Agentes Penitenciários,

policiais civis, policiais militares e Bombeiros Militares. “Parágrafo único - Fica o

Poder Executivo autorizado a conceder a gratificação por atividade de risco aos

servidores de que trata esse artigo”.

Sr. Presidente, apresentamos essa emenda porque não esbarra, primeiro, no vício

de iniciativa, pois é autorizativa; segundo, porque não tem impacto financeiro, pois

estamos apenas autorizando o governo a conceder a gratificação por atividade de

risco. A partir do momento em que essa emenda for aprovada, fica a critério do

governo estabelecer qual será o índice que ele aplicará. Agimos dessa forma para

não utilizarem o argumento de que os Deputados não poderiam fazer essa emenda

por causar impacto financeiro ou por conter vício de iniciativa. Portanto, foi assim que

procedemos na Comissão de Fiscalização. Apenas para que os senhores e as

senhoras tomem conhecimento, quando lutamos pelo abono dos inativos no final de

2008, o governo mandou a esta Casa proposição de lei que se transformou na Lei nº

17.953, e o Governador solicitou, em seu primeiro artigo, o seguinte: “Art. 1º - Fica o

Poder Executivo autorizado a conceder o abono a ser pago, em um ano, aos inativos

civis e militares, na folha de pagamento do mês de dezembro de 2008, nos seguintes

valores...”. Ou seja, o texto foi copiado exatamente para não esbarrarmos no vício de

iniciativa. Por isso, peço aos nossos colegas Deputados que votem favoravelmente à

emenda, porque ela não trará embaraço algum ao governo. Ela simplesmente fará

justiça e dará autorização. Isto é, delegará poder ao Governador para que ele faça,

inclusive por decreto, a concessão do adicional de periculosidade, cujo termo técnico

correspondente é “gratificação por atividade de risco”. Portanto, conto com o apoio

principalmente dos Deputados da base do governo e também dos Deputados que

compõem a Oposição desta Casa - Bloco PT-PCdoB-PMDB. A emenda é justa; por
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isso, não podemos encerrar este governo sem a compreensão de que esses

servidores merecem, por justiça, receber o adicional de periculosidade. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 30. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - 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 Sr. Presidente - Votaram “sim” 14 Deputados. Votaram “não” 34 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 30. Votação da Emenda nº 32. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sras. Deputadas e Srs. Deputados, permitam-

me cumprimentar as Delegadas e os Delegados, os servidores da Polícia Civil, meus

amigos companheiros e companheiras da saúde presentes. Essa emenda é muito

simples, objetiva e procura estabelecer isonomia de tratamento entre os servidores da

saúde da Fundação Hemominas. Isso é fundamental para a manutenção da estrutura

dos serviços de urgência e de emergência, pois os salários estão profundamente

defasados. Há evasão principalmente dos profissionais mais qualificados; há

altíssima rotatividade, de grande intensidade, o que está reduzindo demais os

quadros da Hemominas. Hoje, se houver demanda maior por consumo de sangue ou

falha de coleta por três ou quatro dias, poderemos ficar em situação de inadimplência.

A propaganda demonstra que uma doação pode salvar duas ou três vidas. Ora, neste

momento em que buscamos aproximar as relações salariais, não há justificativa para

manter os trabalhadores da Hemominas como são mantidos hoje, com salários

absolutamente defasados, que não motivam e não garantem a manutenção dos

servidores nessa casa. Portanto, peço aos meus colegas Deputados e Deputadas
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que, em ato de justiça, confiram aos servidores da Hemominas as mesmas condições

salariais daqueles da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. É esse o

pedido que faço, considerando que hoje os recursos disponíveis ou definidos

constitucionalmente para o atendimento das demandas da saúde são amplamente

disponíveis, de acordo com a Emenda à Constituição nº 29, e absolutamente

suficientes para atender as demandas desses servidores da saúde. Deputadas e

Deputados, peço o apoio de vocês para garantirmos melhor remuneração aos

servidores da Fundação Hemominas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 32. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que 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” 11 Deputados. Votaram “não” 35 Deputados.

Houve 1 voto em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 32. Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.387/2010 com as Emendas nºs

1 a 9. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 minuto para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Discussão, em 2º 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 Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
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apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton

Prado.

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

que nós, do Bloco PT-PMDB-PCdoB, votaremos favoravelmente ao Projeto de Lei nº

2.752/2008, que reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de

Procurador do Estado, mas deixaremos aqui o nosso protesto, pois gostaríamos que

fosse respeitado o princípio da isonomia. O mesmo tratamento dado aos membros do

Ministério Público deveria ser dado aos policiais civis, aos Agentes Administrativos,

aos professores, aos Agentes Penitenciários, ao conjunto dos servidores. Esse

projeto garante o reajuste do vencimento retroativo ao dia 1º de janeiro deste ano. A

nossa luta é para que realmente esse valor retroativo atinja todas as categorias, pois

não podemos tratar de forma diferente os servidores, principalmente aqueles que

recebem menos. Se isso pode para uns, por que não pode para todos? Por que o

reajuste não será reatroativo aos policiais militares, aos policiais civis, aos Agentes

Administrativos e aos servidores da educação? Poderíamos fazer justiça ao conjunto

dos servidores. Fica aqui essa indagação. Votaremos favoravelmente ao projeto, mas

deixamos o nosso protesto.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.752/2008

Substitua-se o § 9º do art. 1º da Lei nº 18.017, de 2009, a que se refere o art. 2º do

Substitutivo nº 1, pelos seguintes §§ 9º e 10:

“Art. 2º - (...)

“Art 1º - (...)

§ 9º - Estende-se aos integrantes da carreira de Advogado Autárquico, a que se

refere o inciso II do art. 1º da Lei complementar nº 81, de 2004, em efetivo exercício,

o direito a 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 §1º 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 §9º as normas estabelecidas para
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a GCP devida aos Procuradores do Estado.”.”.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2010.

Neider Moreira - Lafayette de Andrada.

Justificação: Esta emenda tem por objetivo aprimorar a redação dos dispositivos

referentes à extensão da Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - aos

Advogados Autárquicos. Tal gratificação já é paga aos Procuradores do Estado, nos

termos da Lei nº 18.017, de 2009. A redação proposta por meio de mensagem do

Governador não deixou clara a forma de cáculo da gratificação devida aos

Advogados Autárquicos, motivo pelo qual apresentamos esta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda dos Deputados

Neider Moreira e Lafayette de Andrada, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º

do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida a votação

independentemente de parecer. Informa ainda que o substitutivo encaminhado pelo

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 482/2010, publicada em

24/3/2010, foi incorporado ao parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e será

arquivado, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. 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 2º turno, o Projeto de Lei nº

2.752/2008 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.147/2010, do Tribunal de Contas,

que modifica as Leis nºs 12.974, de 28/7/98, e 13.770, de 6/12/2000, que altera o

plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Cumprimento esta Casa pela correção da proposta inicial
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de 17% para o Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas é, de certa forma, auxiliar

desta Casa, não ficaria bem garantirmos reajuste para os servidores da Casa de 10%

e reajuste de 17,5% para os do Tribunal de Contas. Esta Casa corrigiu o percentual

de reajuste do Tribunal, e cumprimento seus Deputados por esta postura coerente e

justa. O reajuste a maior é merecido tanto pelos funcionários do Tribunal de Contas

quanto pelos desta Casa, mas, uma vez que, pelos estudos que nos foram

apresentados, o reajuste possível foi o de 10%, encaminhamos favoravelmente à

garantia do referido reajuste para os servidores do Tribunal de Contas, equiparando-o

com o dos funcionários desta Casa, por meio de resolução da Mesa, com o apoio de

todos os Deputados.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.147/2010 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

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

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.384/2010 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a votação que

hoje fazemos sela uma das conquistas mais importantes da luta dos trabalhadores.
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Os Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, não faz muito tempo, viviam

situação de penúria, de quase abandono, cumprindo uma das funções mais nobres,

mais sagradas, que é a defesa do direito principalmente dos mais pobres, dos mais

humildes. Parabenizo as Defensoras e os Defensores Públicos pela luta, pela

capacidade que tiveram de, organizadamente, atuar permanentemente junto aos

parlamentares, sensibilizando-os, assim como o próprio governo, para chegarmos ao

resultado de hoje.

As Defensoras e os Defensores Públicos estão recebendo um reajuste salarial

absolutamente legítimo e ainda aquém do que deveriam ter, se tratarmos da

semelhança entre os Defensores Públicos e os Promotores de Justiça. Que

diferenças importantes existem entre o Promotor de Justiça e o Defensor Público do

ponto de vista da responsabilidade, do compromisso com a justiça, da luta, do

conhecimento e da dedicação a uma causa tão importante na defesa e na promoção

da justiça no nosso país? Assim, estamos assistindo à aproximação dos Defensores

Públicos com os Promotores de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Somos inteiramente favoráveis a essa proposição, em função do que se fez nesta

Assembleia Legislativa, do encaminhamento e da recusa dos parlamentares em

aprofundarem a discussão, da análise mais detalhada das ofertas de reajuste salarial

apresentadas. Estamos assistindo, hoje, à Assembleia Legislativa, pelo seu

comportamento, conduzindo um processo em relação a determinadas categorias. A

injustiça salarial aprofunda-se no Estado de Minas Gerais.

Perguntava agora mesmo quanto ganha um policial em Minas Gerais. Pouco mais

de R$1.000,00 quando ingressa na carreira. É muito? Lógico que não, e talvez ainda

seja muito menos que merece e que deveria receber um policial no Estado de Minas

Gerais. Mas não é hora de começarmos a discutir as relações salariais neste Estado

e perguntarmos quanto vale um profissional de saúde, sendo este um dos Estados

que menos cumpre a Constituição brasileira, do ponto de vista da aplicação dos

recursos do setor de saúde ou da determinação constitucional, estabelecida no art.

196, de que o Estado tem de prover as condições necessárias para o pleno

atendimento da saúde como direito fundamental da pessoa humana? Estamos

assistindo a isso e vendo que este é um dos Estados em que o salário dos
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profissionais de saúde é dos mais baixos. As relações salariais são injustas.

Se analisarmos a situação dos professores e das professoras do Estado de Minas

Gerais, que batalham e lutam, insistente, cotidiana e bravamente, por melhores

condições de ensino e de educação no nosso Estado, verificaremos que, em quase

todas as variáveis, a questão da educação não é considerada uma prioridade por

parte dos governos e do governo que está aí. Se quisermos construir - e queremos

construir - um Estado de desenvolvimento, de prosperidade e de justiça, pode um

professor valer, custar menos, Deputada, que um policial? O que fizemos aqui? Qual

foi a nossa luta? Qual foi o nosso trabalho? Aplaudirmos o aumento salarial dos

Defensores Públicos e nos contentarmos com ele não é mérito desta Casa. Seria um

mérito desta Casa se estivéssemos instituindo, hoje, relações salariais justas. Permitir

que alguém que ganha menos tenha de trabalhar, neste Estado, durante 5, 8 ou 10

anos para receber a mesma quantia que outro servidor do Estado recebe num mês

apenas é absolutamente afrontoso ao Estado Democrático, ao Estado de Direito, ao

Estado de justiça.

Por isso, Sr. Presidente, aqui venho para aprovar, para parabenizar as Defensoras

e os Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais. Os Defensores Públicos sabem

quais e quantos fomos nós que lutamos para valorizar a Defensoria. Quero aqui dizer

aos Delegados e às Delegadas de Polícia que sabem quantos e quais Deputados

estiveram com eles durante todos os momentos de sua luta. Mas a luta não pode

terminar com a vitória de vocês, Defensoras e Defensores Públicos. A luta salarial

neste Estado não pode encerrar-se com o eventual ganho que terão, em razão do

merecimento e da luta que travaram. A luta só será vitoriosa no momento em que

tivermos um Estado responsável, comprometido com o interesse de todos os

servidores públicos. Encaminho favoravelmente à votação e à aprovação da

proposição que trata da melhoria da qualidade dos salários dos Defensores Públicos

e, mais ainda, digo que só os salários das Defensoras e dos Defensores ainda não

serão suficientes para dar-lhes plenas condições de fazer justiça e de defender a

justiça.

Agora mesmo, conversando com uma Defensora Pública, eu dizia que é

imprescindível que olhem para os pobres que estão presos, muitas vezes
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injustamente, pelo fato de suas penas estarem vencidas. Não os deixem mofar nas

cadeias deste Estado. Esse é o apelo que faço a todos os Defensores Públicos.

Olhem para a justiça e façam justiça principalmente para aqueles que mais precisam

e que estão em situação de risco ou desamparados. Queremos ver a justiça

prevalecer no nosso Estado.

Venho aqui para dizer que, durante todos os momentos, em cada passo que foi

dado para fortalecer a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, eu estava do

lado dos Defensores e assim quero continuar, para que um dia, com a cabeça

erguida e com o coração aquecido pela justiça, digamos que a situação do nosso

Estado está melhor do que a que vivenciamos hoje e no passado. Parabéns às

Defensoras e aos Defensores Públicos. Vamos seguir em frente, porque este Estado

está muito aquém do que pode oferecer ao nosso povo, em termos de justiça. Muito

obrigado.

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

Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas nesta Casa,

o que esta Assembleia Legislativa de Minas aprovou hoje, no que diz respeito ao

reajuste dos subsídios dos Defensores Públicos, foi pedido de justiça. Esses

abnegados profissionais do direito dedicam sua atuação, no dia a dia, a facilitar o

acesso ao Judiciário àqueles que não podem pagar advogado. Realmente trilhamos o

caminho da verdadeira justiça. Minas Gerais possui 853 Municípios, e há enorme

carência de Defensores Públicos por todos os rincões deste Estado, especialmente

no Norte. No caso do Vale do Jequitinhonha, são mais de 30 Municípios que não

contam com um Defensor Público, restando prejudicada a cidadania, o acesso do

cidadão ao Poder Judiciário e o direito do consumidor, porque não veem ali ajuizada

a ação civil pública, que poderia ser manejada pela Defensoria Pública. O que esta

Casa aprova, no dia de hoje, não é a remuneração que merecem, mas, sim,

remuneração muito aquém daquela a que os Defensores teriam direito, até mesmo

pelo relevante serviço que prestam a este Estado.

Chamo a atenção para os salários de outras carreiras, tão similares às da

Defensoria Pública e até do Ministério Público, que estão muito aquém do que
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deveriam ser. Estou falando dos Delegados de Polícia. Não é razoável que um

Delegado de Polícia receba algo em torno de R$4.500,00 por mês, sem jornada de

trabalho definida e com diuturno risco de morte, não só para si mas também para

seus familiares. Hoje a Assembleia de Minas aprovou a inclusão dos Delegados de

Polícia na chamada carreira jurídica. É um passo largo rumo à melhoria salarial, à tão

esperada melhoria dos vencimentos dos Delegados de Polícia. São pessoas que

dedicam a vida a proteger a população. Em Minas Gerais, houve drástica redução

dos índices de criminalidade. Não fossem os Delegados de Polícia, não fosse a

Polícia Militar, com sua gloriosa Corporação, não fossem os serviços auxiliares e

aqueles que trabalham em sua administração, não atingiríamos o êxito que

alcançamos no governo Aécio Neves, em que a redução da criminalidade encontrou o

apoio da população. Ela foi destacada no cenário nacional, porque nenhum Estado

teve uma redução tão elevada quanto o Estado de Minas, no que diz respeito à

violência e à criminalidade.

Portanto, Sr. Presidente, o reconhecimento do seu trabalho, com a consequente

melhoria das condições salariais, creio eu, veio em boa hora, veio atender aos

anseios da classe. Evidentemente não será um reajuste imediato, mas ao longo de

três anos. Porém, já é um largo passo para se encontrar a verdadeira justiça salarial

no que diz respeito aos Defensores. Entendo que o Governador Aécio Neves tem

procurado melhorar as condições salariais de todos aqueles que são hoje servidores

da administração pública estadual. Faltam recursos para atender a todas as

demandas. Mas, no caso dos Defensores Públicos, veio um reajuste que vai atender

a um mínimo de dignidade que merecem esses profissionais. Reitero que os

Delegados de Polícia precisam urgentemente de uma melhoria nas suas condições

salariais. E tenho certeza de que isso virá agora, com a inclusão da classe de

Delegado de Polícia na carreira jurídica do Estado de Minas Gerais. Vamos esperar e

vamos cobrar. Conforme demonstramos hoje, todas as emendas de interesse dos

servidores públicos estaduais foram votadas favoravelmente. Os projetos de aumento

dos servidores receberam o integral apoio deste Deputado e da Bancada do Partido

Verde. Creio que demos uma colaboração para melhorar as condições dos servidores

públicos civis e militares, da ativa e dos aposentados do Estado. Tive o cuidado de
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verificar, cuidadosamente, se, no projeto de aumento do governo, os aposentados do

Ipsemg estavam sendo acolhidos. Ele foi extensivo aos servidores inativos, o que nos

deu tranquilidade para votar favoravelmente a esse projeto, que não foi aquilo que os

servidores esperavam e merecem, mas que foi possível do ponto de vista das

finanças do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.386/2010 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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. 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.

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de saudar os

presentes e de dizer que votamos favoravelmente a vários projetos nesta Casa.

Votamos favoravelmente, mas infelizmente fica a nossa indignação, porque esses

projetos foram mandados a esta Casa a toque de caixa, na última hora, sem ouvir o

conjunto dos servidores públicos e ainda não atende a suas necessidades. É muita

injustiça, porque trata, de forma diferenciada, os servidores. Falo que é o governo

Mister M, que dá com uma mão e tira com as duas. No caso da educação, não se

implementa o piso nacional de educação. Apresentamos a emenda nesse sentido,

mas infelizmente foi rejeitada. O governo criou piso remuneratório, e haverá o

desconto da VTI. Então, em alguns casos, em vez de aumentar, os salários dos

servidores serão reduzidos. É grande injustiça. Apresentamos a emenda para que

fosse cumprido o princípio da isonomia. Se os servidores ligados a alguns órgãos do

Estado que ganham mais tiveram aumento retroativo a 1º de janeiro, por que os

servidores da educação, os policiais militares, os bombeiros, os Agentes

Penitenciários, os servidores do Ipsemg, enfim, o conjunto dos servidores públicos
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não tem esse mesmo direito? É grande injustiça. Para alguns, pode, não há

problema; para outros, não pode nada. Então apresentamos as emendas para fazer

justiça, mas infelizmente não foram aprovadas. A outra emenda que apresentamos

era para que o governo cumprisse sua palavra, porque palavra empenhada tem de

ser honrada e cumprida. Não precisava prometer, mas, se prometeu, tem de cumprir,

tem de honrar a palavra. E o Governador prometeu que, até o final do seu governo, o

que será depois de amanhã, os servidores públicos de Minas Gerais receberiam um

dos melhores salários do País. Infelizmente, o governo de Minas paga salário de

fome para os servidores. Os servidores de Minas têm um dos salários mais baixos de

todo o País. Há servidor que trabalha há mais de 20 anos no Estado - falo e provo -

cujo salário-base é de R$383,67, ou seja, menor que um salário mínimo. Está aqui o

contracheque dele, que é documento oficial. Tenho também o contracheque de

servidor que trabalha há várias décadas no Estado e recebe o salário-base de

R$383,00. Não podemos aceitar essas injustiças num Estado que tem Orçamento de

mais de R$40.000.000.000,00. Fica aqui nosso protesto, nossa indignação.

Infelizmente, da maneira como foram aprovados, os projetos não atendem ao

conjunto dos servidores. Aprovamos a Proposta de Emenda à Constituição nº 14, que

trata da carreira jurídica para os Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais, para fazer justiça a essa categoria, mas infelizmente os vencimentos dos

Delegados é muito baixo. Como disse, um Delegado trabalha debaixo de sol, de

chuva, não tem fim de semana, não tem feriado; quando inicia flagrante, não tem hora

para acabar, e sua remuneração é menor que o Imposto de Renda pago por um

Promotor. Isso é injustiça para com os Delegados do nosso Estado, que realmente

recebem salário baixíssimo. Apresentamos emendas para equiparar os salários dos

Delegados com os dos Defensores Públicos, mas infelizmente foram reprovadas.

Aprovamos o projeto da Defensoria, que faz justiça a esses homens e mulheres do

bem. Tenho orgulho de falar da Defensoria Pública, porque aguentam de tudo com as

menores condições, com muitas dificuldades, atendem o povo, as pessoas que mais

precisam. São os advogados do pobre. Votamos favoravelmente, fazendo justiça aos

Defensores Públicos, mas fica aqui nosso questionamento em relação à não

implementação do piso nacional para os servidores da educação; à não
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retroatividade, que deveria ter sido feita para todas as categorias; e à reprovação de

emendas que garantiriam o que o Governador prometeu. Não sou eu quem está

falando, estão aí os servidores da segurança pública, do Sindpol; foi promessa que o

Governador fez para o movimento em 2007, e ele não vem honrando o que prometeu.

Aprovamos os projetos, mas infelizmente, do jeito como estão, não garantem

dignidade para os servidores.

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

voto, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, esta declaração de voto é para dizer que

a nossa bancada, ou seja, o nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB, durante esses últimos 15

dias, fez um esforço nesta Casa para que se votassem os reajustes dos servidores

públicos. Queremos deixar bem claro que os reajustes dados não estão em sintonia

com o que merece o servidor público deste Estado. No plano de carreira aprovado em

2009, a média de reajuste seria de 22%, no entanto o reajuste foi de 10% linear.

Entre não ter e ter o reajuste de 10%, obviamente ficamos com a opção de aprovar os

10%. Sr. Presidente, precisamos também dizer que, nos últimos sete anos, a receita

corrente líquida deste Estado obteve um acréscimo de 130%. Contudo, as despesas

que o Estado tem com a folha de pagamento não acompanhou o crescimento da

receita. Para se ter uma ideia, em 2002, que foi o último ano ainda do governo Itamar

Franco, tínhamos um percentual de 55,87% da receita corrente líquida sendo gasto

com o servidor público. Alguém pode dizer que isso está acima da Lei de

Responsabilidade Fiscal. O Estado gastava melhor com o seu servidor público. Hoje

só gasta 46% da receita corrente líquida com o servidor público. Na verdade, o

Estado cresce e arrecada mais. No entanto, isso não se reflete no gasto com o

servidor público. Sempre reafirmamos que não existe prestação de serviço de

qualidade sem a valorização do servidor público, nem a presença do Estado sem o

servidor público. Hoje tivemos a importante visita nesta Casa de Delegados e

Delegadas de Polícia deste Estado. Votamos favoravelmente à inclusão deles na

carreira jurídica do Estado; eles merecem ganhar bem. Do contrário, acontecerá o

que aconteceu há pouco tempo, quando perdemos cinco vidas, ou seja, cinco

mulheres foram assassinadas. Mas isso aconteceu porque a Polícia Civil, o Delegado



____________________________________________________________________________
167

e o policial civil são ruins de serviço? Não, mas sim porque faltavam condições de

trabalho para esse servidor público. Se ele não for bem-remunerado, não estiver

bem-treinado nem tiver condições de trabalho, quem prevalecerá será a bandidagem

e os maníacos do Industrial. Se o Estado não servir para funcionar assim, servirá

para quê? Para construir palacetes? Para construir os novos palácios, a Cidade

Administrativa? E aí temos o Governador do Estado, que está na sua última semana

e faz o desafio dos seus investimentos sociais, mas os números não mentem. Se em

2002 gastávamos 11,86% da receita corrente líquida com a saúde, esse mesmo

percentual foi mantido em 2009. Portanto, não aumentou um centavo. Em 2002,

gastávamos 19% da receita corrente líquida com a segurança pública, e hoje, em

2009, só se gastam 16%. Em 2002, gastávamos 29,15% da receita corrente líquida

com a educação, mas hoje gastamos apenas 14%. No total, saúde, segurança e

educação, gastávamos 60,43% da receita corrente líquida do Estado, mas hoje

gastamos apenas 43%. Isso faz com que o Estado fique desassistido nas políticas

públicas. Esse é o debate. Se o Governador quer fazer esse debate franco, que

venha fazê-lo. O que não pode é, no final de quase sete anos de governo, no apagar

das luzes e na última semana, dar uma mixaria, a miséria de 10% linear para todos,

com um piso que não é piso, mas sim teto, com algumas categorias sendo

prejudicadas. Ressalto que ficamos aqui, votamos e não vamos prejudicar o servidor

público, mas demagogia para cima de nós não aceitaremos. O Governador ainda está

em dívida com o servidor público deste Estado; ainda está em dívida com os

investimentos sociais neste Estado. Deixo aqui o nosso registro e repito: estamos

solidários com os servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero declarar o nosso voto favorável a

todos os projetos que tramitaram hoje nesta Casa. Quero aproveitar também a fala do

Deputado Carlin Moura para fazer o nosso protesto. Apesar de o aumento ser um

avanço, esclareço que ele veio muito tarde. Depois de praticamente oito anos de

governo, o Governador Aécio Neves manda à Assembleia um projeto de aumento de

10% para a educação e 15% para as Polícias Civil e Militar. Acreditamos que outras

categorias - os professores e principalmente os funcionários da educação que estão

nas Secretarias, os serventes escolares, o pessoal administrativo da Polícia Civil e o
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pessoal da saúde - estão recebendo como vencimento básico menos de um salário

mínimo no Estado, por isso mereciam um aumento maior. Mereciam que esse teto

fosse elevado para ultrapassar pelo menos a barreira de um salário mínimo. É só em

Minas Gerais que ainda há diversas categorias recebendo menos de um salário

mínimo como salário-base. Isso acontece não apenas com os que estão na ativa,

mas também e principalmente com os professores que se aposentaram com salário

totalmente diferenciado do que recebem hoje. Há professores que se aposentaram,

na época, recebendo dois ou três salários mínimos, mas hoje recebem menos de um

salário mínimo como salário-base. Não podemos aceitar isso. Portanto, deixo aqui o

nosso recado, a indignação da Bancada PT-PMDB-PCdoB. Votaremos

favoravelmente a todos os projetos que vierem a esta Casa para aumento dos

servidores, como nos posicionamos hoje. Mas, apesar de importante, esse aumento é

insignificante diante da demanda e da necessidade de justiça para todos os

servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Registro que temos de fazer alguma

coisa para essas categorias que estão recebendo menos de um salário mínimo. O

governo precisa posicionar-se de forma diferenciada, pois 10% de aumento para

quem recebe menos de um salário mínimo não chega a ser quase nada, é

praticamente insignificante. Repito: registro a nossa insatisfação e indignação com os

salários desses servidores. Os serventes, os funcionários de educação que estão nas

Secretarias, os administrativos da Polícia Civil, o pessoal da Secretaria de Saúde,

aqueles funcionários da Secretaria de Saúde cedidos aos Municípios, todas essas

categorias são minorias e estão sendo prejudicadas. Esse aumento, apesar de bem-

vindo, não refresca muita coisa para essas categorias. Esse era o meu registro.

O Deputado Padre João - Vários projetos foram apreciados - 11 em 1º turno,

incluindo a proposta de emenda à Constituição, e vários em 2º turno. Votamos

favoravelmente aos projetos que garantem esse reajuste. Na verdade, o reajuste para

alguns é de 10%, para outros é de 15%, e para mais alguns é de 25%. Lamentamos o

fato de o Governador não ter garantido, como propagandeou, que esse reajuste fosse

linear, com uma alíquota superior a 10%. Infelizmente não conseguimos garantir as

emendas, sobretudo o piso da educação, com a emenda do piso de R$1.312,00.

Atualmente um professor de início de carreira no ensino médio recebe R$336,26. Um
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professor com doutorado iniciaria a carreira com R$908,82. Diante dessa realidade,

como vamos querer, de fato, educação de qualidade? Que valorização é essa à

educação se não conseguem valorizar o próprio professor, o servidor da área?

Lamentavelmente, não conseguimos garantir o acolhimento das emendas que

aprimorariam os projetos. Talvez tenha sido tática perversa do governo não garantir

tempo para a mobilização dos servidores. Porém, registro o empenho e a angústia

das lideranças dessas áreas, como o Sind-UTE, o Sind-Saúde, o Sindpúblicos e os

representantes da Polícia Civil, que tanto lutaram, mas tiveram algumas conquistas,

como a PEC 14. Agradeço ao Dr. Edson, ao Dr. Denilson, aos vários Delegados que

se organizaram, à mobilização e à organização da Defensoria Pública. De certa

forma, alguns conquistaram, o que é justo, reajuste que pelo menos corrige

distorções e injustiças históricas. Mas a maioria dos servidores, ou seja, mais de um

milhão de servidores não conseguiram avançar e garantir, assim, o mínimo de

reconhecimento da sua importância para o Estado. Esta é a postura do Governador: o

servidor não tem significação para este governo; o servidor é algo colocado em

terceiro plano; não foi tratado como prioridade, mas sim com grande desrespeito,

quando foi impedido de discutir aqui sua própria carreira, a tabela remuneratória e até

a progressão dessas carreiras. Portanto nós, do Bloco PT-PMDB-PCdoB, votamos

favoravelmente, mas lamentamos a postura do governo em nos impedir, não só a

Oposição mas sobretudo os servidores públicos, de fazer este debate e de trazer

para esta Casa proposta que garantisse a justiça e aprimorasse os projetos. Assim,

de fato, seriam reparadas as grandes injustiças. No entanto não foi desta vez.

Continuam as grandes aberrações na remuneração dos servidores. Tenho, em mãos,

cópia de contracheque em que o vencimento básico é de R$383,67; mais os

quinquênios e outros benefícios, o servidor teria líquido a receber R$458,52. Há os

penduricalhos, mas depois vêm os descontos. Por isso está abaixo do salário mínimo.

Ouvi colegas Deputados, totalmente equivocados por não serem conhecedores dessa

dura realidade dos servidores públicos, dizerem que não há, no Estado, servidor que

tenha remuneração total abaixo do salário mínimo. Às vezes, ouço dizer o seguinte:

“Não, é porque fizeram empréstimo”. É grande injustiça e desrespeito com o servidor

quando fazem esse tipo de pronunciamento nesta Casa.



____________________________________________________________________________
170

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, também quero

fazer a declaração do voto favorável que fizemos nesta noite. Foi noite memorável,

com vários projetos importantes aprovados, como a PEC que regulamenta a condição

da carreira jurídica para o Delegado de Polícia. Esse foi um passo importante para a

valorização desses profissionais essenciais à segurança e ao direito. Conseguimos

principalmente avançar votando, em 2º turno, projetos essenciais; uma luta antiga, de

todos nós, pela valorização dos Defensores Públicos. Aí fica a constatação que

ouvimos dos próprios Defensores. É claro que essa luta vem de muito tempo, mas foi

ao longo do governo Aécio Neves que o avanço se deu de fato. É fácil confirmar isso.

Quando o Governador Aécio Neves assumiu o governo, a Defensoria Pública tinha

orçamento que não chegava a R$20.000.000,00. Ela seguramente fecha com mais de

10 vezes esse orçamento, agora com seu salário crescente, na mesma escala, de

forma significativa. Ainda temos muito no que avançar para dar aos Defensores o

que, de fato, merecem. Hoje também votamos, em 2º turno, vários outros projetos

importantes. Depois de vencer a resistência da Oposição, que, na semana passada,

obstruiu a pauta, hoje votamos outros projetos em 1º turno. Nós, da maioria da base

do Governador Aécio Neves, continuaremos aqui firmes para votar, não apenas em

1º turno, como foi votado hoje o reajuste para todos os servidores do Executivo, mas

para votar em 2º turno, a tempo de esses servidores terem esse reajuste, respeitando

o prazo eleitoral. Portanto, durante esta semana ainda, continuaremos lutando e

trazendo o apoio de toda a base do Governador Aécio Neves para viabilizar os

projetos.

Em poucas palavras, farei algumas constatações. Falou-se aqui, agora mesmo, em

demagogias. Disseram que o Governador prometeu coisas, usaram palavras em seu

nome. É preciso constatar algo: estão tentando fazer deste espaço democrático, onde

estamos para representar o povo mineiro, uma espécie de teatro. Neste momento,

concluímos a sessão e estamos falando mais para você, que está nos assistindo, é

verdade. É preciso que sejamos realistas. A sessão terminou, a maioria dos

Deputados foi embora, e alguns ficam aqui para dizer por que votaram desta ou

daquela maneira. Aí ouvimos algumas observações absurdas. E você, que está nos

assistindo, às vezes é vítima disso. Às vezes, meia verdade é pior do que uma
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mentira. Agora mesmo acabaram de dizer aqui, até mesmo como provocação direta:

“Há Deputado que fala que não existe servidor algum ganhando menos que um

salário mínimo no seu volume total de vencimento”. Isso não é verdade. Esse

Deputado não conhece a realidade dos servidores. Olha, o piso total dos vencimentos

de um professor é pequeno, é verdade. Seu valor era de R$850,00, e hoje votamos

para esse piso, em jornada de 24 horas, ou seja, jornada de meio dia de trabalho,

para aquele servidor ou professor que é contratado para um turno, o valor de

R$935,00 a partir de agora. Isso para somente um turno. Se ele tiver dois vínculos

com o Estado, o mínimo que ele poderá ganhar, para 24 horas, passa agora para

R$935,00. Aí, aquele Deputado que está dizendo que o servidor ganha menos tem o

dever de fiscalizar, e não vir aqui falar meias verdades. Falaram que a emenda que

obriga o Estado a cumprir o piso nacional não foi aprovada; um piso de R$1.300,00

para 40 horas, ou seja, remuneração total para 40 horas. Então o piso nacional

votado pelo Presidente Lula é menor que o piso do Estado, pois, se aqui alguém

trabalhar por dois turnos, no mínimo terá R$1.860,00 de piso. Porque ninguém

ganhará menos que R$935,00 como remuneração global. Falou-se uma série de

outras demagogias. Aí, sim, demagogias. Não aprovaram a emenda tal, a emenda

que eu queria fazer de 40% de reajuste para todos. Isso, sim, é demagogia para você

que está nos assistindo. Todos os Deputados que estão aqui dentro sabem que, se

aprovássemos essas emendas, aí sim não daríamos centavo algum de reajuste,

porque elas seriam vetadas e o projeto não andaria, pois são inconstitucionais. O

Deputado não tem este poder de fazer emendas para aumentar o salário o tanto que

quiser. Quem dera; se tivesse, eu também votaria a favor do aumento. Mas, como

não temos esse poder, o que nós, da base do governo fizemos, foi negociar com o

Governador. Por exemplo, é 10% para uma parte dos servidores, 15% para a

segurança. Para aqueles servidores da área administrativa, aqueles que vieram da

Caixa Econômica, conseguimos reajuste de até 42%, ou 48%, porque estavam com

salários muito defasados. Então, lutamos e conseguimos melhorar seus salários.

Fiquei feliz por conseguirmos avançar e aprovar o aumento, Sr. Presidente. Concluo

dizendo que isso ainda é pouco. Lutaremos para aprovar mais, mas este governo tem

trabalhado com seriedade e não merece isso agora, depois de aprovar o reajuste
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para os servidores, cumprindo o compromisso assumido no ano passado; não houve

crescimento na receita, já que esta sofreu redução, e não pôde aprovar o aumento. O

governo assumiu o compromisso de, neste ano, transformar todo o crescimento da

receita em ganho para os servidores. O governo cumpriu o compromisso, e agora

vem sendo atacado por algumas pessoas. Com minha atitude de lealdade e de

respeito para com os servidores, não poderia apenas declarar o voto. Votei

favoravelmente ao aumento e continuarei lutando para conseguirmos mais para os

servidores, mas não farei a demagogia de dizer: “Olha, votamos 10%, mas

apresentarei emenda para que seja 40%”. Minha emenda salvará os servidores, e

depois culparei os Deputados por não a aprovarem. Quem apresenta esse tipo de

coisa está querendo enganar vocês, pois sabe que isso é inconstitucional e depois

quer jogar os colegas em situação constrangedora, ao afirmar que a Casa não

aprovou o aumento. Isso não é verdade. Aqui não é teatro, mas lugar de

representação do povo mineiro, e a verdade tem de prevalecer. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente e Srs. Deputados, lamento que

esta Casa seja tão subserviente às ordens do governo. Temos condições de oferecer

mais ao povo de Minas. A primeira coisa que aconteceu, que está clara e foi exposta

aqui, foi a forma intempestiva com que o governo ofereceu a proposta de reajuste,

sem dialogar e sem criar condições mínimas de reajustes absolutamente justos,

necessários e possíveis. Na minha declaração de voto, gostaria de dizer que também

nós, da Oposição, votamos favoravelmente a todas as propostas de reajuste. Não

negamos proposta alguma de reajuste. O que não nos conforma é verificar que

determinadas categorias estão sendo tratadas à míngua, como são tratados, por

exemplo, os professores, boa parte dos profissionais da saúde e os profissionais de

um modo geral. Podem dizer: “O governo não tem condições e fez tudo o que pôde”.

Realmente fez tudo o que pôde, pelo tamanho que é, pois foi menos que as

possibilidades de Minas. Ele está aquém de Minas, pois Minas pode mais, para tratar

os servidores públicos com mais justiça e com uma relação melhor. Fornecerei dados

ao Deputado que me antecedeu para que saiba que, se o governo não deu reajuste

ao servidor da saúde, não foi porque não pôde, mas porque não quis. Isso aconteceu
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não porque não tem recurso, pois o governo tem recurso. Deputado, primeiro gostaria

de falar sobre o Conselho Nacional de Saúde, órgão máximo, capaz de analisar os

recursos e o cumprimento da ordem constitucional vigente. Ele tem de saber qual

deve ser a aplicação dos recursos na saúde. Nossa legislação é ampla. Somos

referência para o mundo, do ponto de vista do controle social, do direito à cidadania,

do dever do Estado de prover as condições necessárias para a atenção à saúde e do

mínimo que cada ente da Federação deve aplicar nesse setor. Ele conceitua o SUS,

tratando o conjunto dos cidadãos e das cidadãs em igualdade de condições e de

oportunidades. Ele não trata um setor reservado, restrito, para dizer: “Olha, apliquei

tanto na saúde”. E aplicou em sistema fechado. As leis da nossa república mandam

que todos devem ser tratados igualmente, Deputado Domingos Sávio. Pois bem, foi

feita auditoria pelo Departamento Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde em

2006. Gostaria que V. Exa. solicitasse do Ministério da Saúde o resultado dessa

auditoria, que tem várias inconformidades, mas uma delas nos estarrece, causa-nos

profunda indignação e não nos permite conformar agora com um Estado que diz que

não tem condições de melhorar a situação dos servidores da saúde. Deputado André

Quintão, sabe o que aconteceu em 2006? No último dia do mês de dezembro de

2006, embora a população do Estado careça de melhor atendimento na saúde, de

mais medicamentos, de mais assistência, estavam lá, guardados, mais de

R$100.000.000,00, inclusive recursos provenientes do governo federal. Em 2007 -

temos o resultado da auditoria -, foram mais de R$130.000.000,00 no sistema

financeiro. Ora, o Estado, o governo vem aqui dizer que estamos fazendo demagogia,

que não pode aplicar recurso na saúde, que fez tudo o que pôde. Fez tudo o que

pôde porque é pequeno, porque está aquém das possibilidades deste Estado, porque

não tem compromisso com a sociedade mineira, com o povo, principalmente com os

mais necessitados. Não tem compromisso ao aplicar os recursos no Sistema Único

da Saúde. Isso é extremamente grave. Quando tratou, por exemplo, do pessoal do

Hemominas - e apresentei um dado apenas como referência -, que é quadro

pequeno, tratou-o de forma discriminada em relação aos outros profissionais.

Poderiam receber esses recursos, pois isso não sobrecarrega, não sacrifica o Estado,

é atividade absolutamente essencial. Quero aqui dizer que votamos favoravelmente a
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todas as propostas que promoveriam melhorias para os servidores públicos deste

Estado. Queríamos mais porque entendemos claramente que o Estado pode oferecer

aos nossos servidores mais do que ofereceu neste momento.

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

declaramos nosso voto favorável a todos os projetos de reajuste. Mas é um voto

crítico, pelo método, pelo processo, pela forma como tudo ocorreu. Não é justo que

esta Casa Legislativa receba, há poucos dias do encerramento do prazo final

estabelecido pela legislação eleitoral para autorização de reajuste, projetos tão

importantes, tão fundamentais para os servidores públicos estaduais, que são peças

indissociáveis de boa política pública e de bom atendimento ao cidadão mineiro. Não

é justo que a Assembleia e as categorias organizadas, por meio de suas entidades,

não tenham o tempo necessário para o que deve fazer toda casa legislativa: discutir,

dialogar, aperfeiçoar os projetos de lei, como tantas vezes tentamos fazer nesta

Casa, principalmente em 2005, ano em que recebemos os projetos referentes aos

planos de carreira dos servidores do Estado. Portanto, Sr. Presidente, critico aqui o

método, o afogadilho, a ausência de debate político e público nesta Casa. Senti-me

como se estivesse coagido, chantageado, espremido pelo prazo. Houve renúncia de

elaboração crítica em função do prazo eleitoral. Ou se vota desse jeito ou os

servidores não terão reajuste algum. Não acho esse método apropriado para uma

sociedade democrática. Mas também, Sr. Presidente, pelo conteúdo, o voto é crítico.

Repito: votamos favoravelmente para que os servidores não ficassem sem reajuste

algum, mas me pergunto por que essa diferenciação tão grande entre segmentos do

Estado. Por que a área da educação? Poderia falar sobre várias áreas, mas vou ater-

me à educação. Não há uma sociedade desenvolvida, não há uma sociedade

luminosa com seres pensantes, com seres conscientes, exercendo seus dons e suas

vocações em plenitude, sem uma educação digna. E não há uma educação digna se

não houver um trabalhador da educação valorizado. Por que o menor reajuste foi

para a área da educação? Sr. Presidente, é justo que um professor que estudou a

vida inteira, que fez um mestrado e um doutorado, entre no serviço público com um

piso de R$908,00? Pela votação de hoje, ele terá um complemento até R$930,00.

Uma situação como essa é inexplicável. Mesmo aqueles que entram recebendo
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R$400,00 ou R$500,00 como piso agora, quando atingirem o que chamam de piso,

mas que não é piso e sim teto remuneratório, de R$930,00, a diferença não virá como

salário, mas como abono. E todos sabem que abono não gera determinados direitos,

que as promoções e as progressões futuras de 2%, de 3%, de dois em dois anos,

sequer serão acrescidas a esse piso remuneratório. Serão abatidas do piso,

transformando-se em salário. Ocorrerá uma lenta progressão de 2%, ou seja, uma

transformação de abono em salário, e não em acréscimo de valor nominal. Neste final

de semana, estive no Vale do Jequitinhonha. Houve reuniões com os professores em

Berilo e em Itaobim, onde fomos pressionados. Quero esclarecer que votamos, aqui,

pela aprovação da emenda do Bloco PT-PMDB-PCdoB, que buscava, no mínimo,

equiparar o reajuste dos trabalhadores da educação com o das demais categorias

que tiveram reajustes superiores. Fomos derrotados, mas a nossa luta e o nosso

compromisso com a educação pública e com os trabalhadores da educação

continuam firmes, como sempre estiveram com os Deputados do PT. Muito obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Deputado Doutor Viana. Percebendo que

não há mais quórum, iria pedir o encerramento da reunião, mas retiro minha

solicitação para que o Deputado Domingos Sávio possa posicionar-se. Reafirmo o

que foi dito pelos Deputados André Quintão, Adelmo Carneiro Leão e pelos

Deputados do nosso Bloco, Padre João e Carlin Moura, reafirmando o nosso

posicionamento em defesa dos servidores. Fizemos a nossa parte. Apresentamos as

emendas, lutamos muito nas comissões. O projeto chegou aqui a toque de caixa, sem

discussão, inclusive com o conjunto dos servidores. Com todo o respeito, Deputado

Domingos Sávio, quero dizer que aquilo que dizemos aqui não saiu da nossa boca:

foram promessas feitas pelo Governador. Hoje estavam presentes os representantes

do Sindpol. O Governador empenhou-se com o movimento em 2007. Na campanha

eleitoral, S. Exa. prometeu - está lá, podem ver o vídeo e a fita, num programa de TV

-, na sua campanha para a reeleição, que, no seu futuro governo, se reeleito fosse, e

o foi, os servidores de Minas teriam um dos melhores salários do País. Não somos

nós que estamos falando. Isso não está saindo da boca do Deputado Weliton Prado;

não foi o Bloco PT-PMDB-PCdoB que disse isso, foi uma promessa feita pelo



____________________________________________________________________________
176

Governador. Aprendi que não é preciso prometer, mas, se se promete, tem de

cumprir, tem de honrar o que foi falado. Por isso apresentamos uma emenda

garantindo um reajuste de 41%. Dizem que o Estado não tem condição, que passou

de um orçamento de R$17.000.000.000,00 para mais de R$41.000.000.000,00. Então

que não prometesse. Disseram que iriam valorizar, que haveria um piso de

R$2.500,00 para os servidores da segurança. Foi prometido em 2007 para o

movimento pelo Governador, inclusive durante as paralisações, um auxílio-

periculosidade de 25%, o que não foi cumprido, isto é, não saiu do papel, porque está

apenas na Constituição do Estado. Falaram em cumprir a legislação, a lei federal e o

piso nacional do salário-base dos servidores da educação. Se é uma lei federal, nós

temos de respeitar e cumprir. Entretanto, quando se trata de fazer justiça e de

atender os mais pobres e os que mais precisam, vem todo aquele discurso de que é

inconstitucional, ilegal, de que não é certo e de que é injusto, e se diz que é falácia,

que é teatro, jogando a responsabilidade para o governo federal, falando que é tudo

mentira e enganação. E assim se monta aquele teatro todo. Na hora de aumentar

impostos, taxas e tributos, o Estado é uma maravilha. Aliás, o nosso Estado possui

uma tarifa de energia que é uma das mais caras do Brasil, da mesma forma como a

da água. Além disso, a alíquota do IPVA também é uma das mais caras do País. Para

os carros com mais de 10 anos, em Goiás, não se paga o imposto, mas aqui ele tem

de ser pago. Minas tem a taxa de licenciamento, outros Estados não a têm. O ICMS

do álcool, em nosso Estado, é de 25%; em São Paulo, é de 12%; e, em Goiás, é de

15%. Dizem que o Estado é muito bom, mas, no momento de taxar e de cobrar, se as

pessoas não se cuidarem, elas ficarão sem água e sem luz. Quando se trata de

garantir valorização para o conjunto dos servidores, infelizmente o Estado não se

manifesta. Tenho contracheques com piso salarial de menos de um salário mínimo -

está aqui para quem quiser ver. E não me venham falar das gratificações, porque elas

são muito injustas, pois descontam VTI. Aliás, existem servidores que deverão ter o

salário reduzido. Fica aqui essa grande contradição.

Há uma pergunta que não quer calar. Gostaria de saber por que quem ganha mais

terá o aumento retroativo a janeiro de 2010, e o grande conjunto dos servidores,

como é o caso dos servidores da educação, das serviçais, dos Agentes
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Penitenciários, dos policiais civis e militares, dos bombeiros e dos servidores do

Ipsemg, não terão esse benefício. Por que umas categorias têm direito a esse

aumento retroativo e outras não o têm, se votamos a favor delas também? Poderia

ser usado o princípio da isonomia. Portanto, deixo aqui os nossos questionamentos e

o nosso posicionamento. Também é importante registrar que apresentamos muitas

emendas para que o governo tivesse a oportunidade de honrar o que falou. Aliás,

tudo o que o Governador falou foi um compromisso que ele fez durante a campanha

eleitoral. Ele disse que, até o final do seu governo, os servidores de Minas estariam

entre os mais bem remunerados do País. Essa foi a promessa feita durante a sua

campanha eleitoral, inclusive por intermédio de vídeo. Isso faz parte do seu programa

de governo, mas infelizmente não sairá do papel porque o Governador deixará o

governo daqui a dois dias. O conjunto dos servidores está revoltadíssimo, porque

dinheiro existe, tanto é que, no Centro Administrativo, foram gastos quase

R$2.000.000.000,00. Agora, para valorizar os servidores, infelizmente não existe

dinheiro. Apresentamos as emendas, e elas foram rejeitadas.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, tenho outros assuntos, mas não

posso deixar de responder ao Deputado Weliton Prado, e o farei sob a forma de um

desafio. Como eu já disse, não entendo isso como um teatro, em respeito a você, que

está nos assistindo. Do contrário, poderia falar um monte de coisas que dificultariam

saber o que é verdade e o que é encenação. O Deputado insiste em falar que o

Governador prometeu e falou em vídeo, por isso desafio o Deputado Weliton Prado a

provar, com clareza e objetividade, o que está dizendo, porque eu lhes afirmo que o

Governador nunca fez promessa de valores. O Deputado Weliton Prado, aliás,

chegou a dizer, numa audiência pública, que ele estava fazendo uma emenda de

41%, porque o Governador havia prometido 41%. A todo instante, ele muda um

pouquinho o seu discurso. Agora mesmo ele disse, de maneira genérica, que seria o

maior salário do Brasil, ou alguma coisa dessa ordem. Não vou alongar-me, mas

talvez o Governador tenha mesmo prometido isso ao Deputado Weliton Prado, entre

quatro paredes. Eles podem ter uma relação de confiança, que o Governador não tem

com o Líder da Maioria, com o qual convive há 25 anos e com todo o povo mineiro,

de quem hoje tem 90% de aprovação, que sabe que uma das características do
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Governador é somente assumir compromissos que tem condições de cumprir. É

justamente por isso que ele realizou as obras que assumiu, como é o caso do

Proacesso e do plano de carreira. O PT e o PMDB eram governo antes de o

Governador Aécio Neves assumir. Eles ocupavam Secretarias. Aliás, o próprio

Deputado Adelmo Carneiro Leão foi Secretário de Estado, e eles tiveram

oportunidade de fazer o plano de carreira que o Governador Aécio Neves fez. Quem

sabe se esse plano já tivesse sido feito por quem governou antes teríamos avançado

mais? O Deputado Adelmo Carneiro Leão falou sobre a saúde. V. Exa., Deputado

Adelmo Carneiro Leão, sabe o apreço que lhe tenho. Tenho um cuidado formal no

tratamento que lhe dispenso, tenho um afeto de amigo por V. Exa., mas não posso

deixar de ponderar sobre o que falou. V. Exa., Deputado, foi Secretário de Estado e,

seguramente, teve recursos aplicados, porque é um homem responsável e sabe que,

quando há convênios, é obrigado a fazer isso. Até que o dinheiro possa ser aplicado,

há licitações públicas. Isso é norma legal. Dizer isso de maneira solta fica difícil. Uma

auditoria constatou que havia dinheiro aplicado. Ora, muitas vezes você tem dinheiro

para uma obra licitada, para fazer um convênio, para determinada atividade. Muitas

vezes o repasse, dentro do SUS, tem de ser aplicado, mas V. Exa. falou em governo

pequeno. Aí não resisti. Disse e repito que pequeno é um governo federal que até

hoje não teve a responsabilidade de regulamentar a Emenda nº 29, que está na mão

do Presidente de V. Exa. E está porque ele tem conseguido sempre a maioria no

Congresso Nacional. Ele não tomou a iniciativa de aprovar e regulamentar a Emenda

nº 29, a fim de garantir os investimentos na saúde. Mas emprestou

R$10.000.000.000,00 ao FMI, num gesto de megalomania. Um país em que falta

dinheiro na saúde, que deixa uma criança morrer no Maranhão depois de ficar oito

dias esperando uma vaga de UTI, não é sério. Talvez a culpa seja do governo de

Minas também, porque o problema da saúde está em todo o Brasil. O governo federal

empresta dinheiro ao FMI, lança o PAC 2, sem conseguir viabilizar o PAC 1, num

processo meramente eleitoreiro. Isso, no meu entendimento, é pequeno para um país

grande, com a potência que o nosso país tem. Ele fica emprestando dinheiro para o

metrô de Caracas, mas não arruma dinheiro para o metrô de Belo Horizonte. Essa é

uma análise passional, ou seja, querer colocar o Governador Aécio Neves como
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culpado de tudo. Ele investiu na infraestrutura das estradas, melhorou os indicadores

sociais do Estado. Ele consegue ver a recuperação da economia com

responsabilidade. Ele deu o aumento que o Estado era capaz de dar. O Governador

está entregando o cargo amanhã. Ele poderia, se fosse da linha demagógica, mandar

um aumento que o Estado não daria conta de pagar depois. Lutamos e conseguimos

que, além do aumento de 10%, pudéssemos dá-lo também para a saúde, Deputado

Adelmo Carneiro Leão. V. Exa., num lapso de memória, disse que o Governador

poderia ter reajustado o salário da saúde. O reajuste que ele mandou foi para todos

os servidores do Estado. O Deputado Weliton Prado perguntou: “se para alguns pode

ser retroativo a janeiro, por que não pode ser para todos?”. O projeto do Governador

Aécio Neves para o Executivo dá um tratamento só em termos de prazo. Para os

outros Poderes, para o Ministério Público, para a Assembleia, não é o Governador

que manda o projeto. O Deputado Weliton Prado sabe disso. Isso é que chamo de

meias verdades. Ele coloca isso para quem está nos ouvindo, como se o Governador

quisesse que para o Ministério Público fosse retroativo, para os servidores da

Assembleia fosse retroativo. A Mesa da Assembleia, da qual V. Exa. faz parte, é que

mandou o projeto para o aumento dos servidores do Legislativo. Não foi o

Governador que fez isso, porque ele tem a responsabilidade de saber que não

poderia mandar um aumento retroativo para mais de 400 mil servidores, entre inativos

e ativos, porque não teria dinheiro para pagá-lo. Isso inviabilizaria o aumento de 10%,

de 15% para os servidores da segurança, de quarenta e tantos por cento para a área

administrativa da educação, para quem ajudei a fazer audiência pública nesta Casa.

Mais uma vez, elogio o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Admiro a postura dele, mas

não vamos chamar de pequeno o governo Aécio Neves, esquecendo-nos de que a

saúde é sistema único. O dinheiro que está faltando está sendo mandado para o FMI.

Ele poderia já ter regulamentado a Emenda nº 29, já poderia estar ajudando-nos a

superar esse grave problema.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Como se o governo Lula pudesse

regulamentar a Emenda nº 29. Ele não pode; pode pedir isso a sua base e assim o

fez. O Presidente Lula pode fazer isso e o fez. O problema, Deputado Domingos

Sávio, é que, segundo os dados do Conselho Nacional de Saúde, que, no meu
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entendimento, é o órgão máximo para tratar da política de saúde e dos investimentos,

V. Exa. enfatizou algo que considero da mais alta relevância sobre o Sistema Único

de Saúde, mas fez algumas comparações com o governo federal. Realmente é algo

que merece discussão, reflexão sobre as ações do governo federal - tenho o maior

orgulho não de todas as ações do governo, porque quero mais dele, mas da maioria

delas -, que estão mudando este país de maneira extraordinária, aliás, na saúde.

Deputado Domingos Sávio, V. Exa. sabe que o governo federal triplicou a aplicação

dos recursos no setor de saúde durante os oito anos? Passou de

R$20.000.000.000,00, que foi o dado da Emenda à Constituição nº 29, para

R$60.000.000.000,00. Todos que lutamos pela saúde queremos que o governo

aplique mais, mas ele está cumprindo rigorosamente o que determina a Emenda à

Constituição nº 29. Quando V. Exa. trata de regulamentar a Emenda à Constituição nº

29, talvez não tenha atentado para detalhe muito importante e que todos nós, que

batalhamos pela saúde, queremos. Na realidade, o que há no Congresso Nacional é

projeto de lei complementar que altera o referencial de cálculo para o governo federal

e que pode acrescentar, pelo governo federal, no sistema de saúde, mais

R$10.000.000.000,00. Isso é tudo o que desejamos. A Emenda à Constituição nº 29

determina a aplicação de recursos no Sistema Único de Saúde. Acontece que o

governo do Estado, do Sr. Aécio Neves, segundo as análises da Auditoria do

Ministério da Saúde, aplica menos da metade desses recursos no Sistema Único de

Saúde. É o 2º pior governo de Estado deste país em aplicar recursos no setor de

saúde. Não há argumentos contra dados. Trabalho com dados, Deputado. O governo

está deixando de aplicar, a cada ano, mais de R$1.000.000.000,00 no Sistema Único

de Saúde. Tenho plena convicção e consciência de que aplicar recursos no sistema

financeiro, enquanto você prepara licitação, enquanto realiza determinada ação

convenial, é mais que possível, é até necessário. É motivo de aplauso para quem o

faz. Agora, aplicar no sistema financeiro para fazer ajustes de contas é crime de lesa-

humanidade, porque se aplica durante muito tempo. Um governo que fala em choque

de gestão, em eficiência administrativa, está absolutamente equivocado. Não estou

me referindo a um dado, a uma aplicação eventual, transitória, para cumprir

determinado ritual administrativo, mas à manipulação e ao uso do recurso que
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deveria ser para comprar remédio, para tratar dos doentes que precisam ser tratados,

mas é aplicado no sistema financeiro. Isso é inaceitável. Encerrarei aqui, porque há

longa discussão para fazermos. Temos de tratar do governo federal, sim, mas nós,

Deputados Estaduais, temos o dever maior de olhar para Minas Gerais. Não tenho

dúvida de que este governo que está aí está muito aquém do que imagino de um

governo que trate do Sistema Único de Saúde como está na Constituição, que cuide

dos professores e lhes dê mais dignidade, que faça agregar valor ao nosso

patrimônio, às nossas riquezas e que não deixe o Estado que mais sofreu com a

crise. Temos muito o que fazer aqui. Agradeço a oportunidade de debater e discutir

com V. Exa. É bom levantar isso para a reflexão dos nossos telespectadores, do povo

de Minas Gerais, porque é nesta caminhada e neste debate que encontraremos o

caminho certo para que Minas chegue aonde queremos. E queremos que chegue

mais longe do que chegou até hoje.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de

amanhã, dia 30, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 30/3/2010.). Levanta-se a

reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/3/2010

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 4.387/2010; discursos dos Deputados Weliton Prado, André Quintão, Almir

Paraca e Sargento Rodrigues e da Deputada Maria Tereza Lara; encerramento da

discussão; discurso do Deputado Weliton Prado; votação do projeto, salvo emenda;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação -
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.144/2010; requerimento do Deputado

Carlin Moura; aprovação do requerimento - Discussão e Votação de Pareceres de

Redação Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.752/2008,

4.142, 4.147, 4.384 e 4.386/2010; aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 4.390/2010; discurso do Deputado Weliton Prado; votação do parecer;

aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 3.929/2009;

discurso da Deputada Maria Tereza Lara; votação do parecer; aprovação - Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.387/2010; aprovação - 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 - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo

Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - 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 - 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 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.
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1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições

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

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discuti-lo, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento todos e todas e parabenizo o conjunto

dos servidores. Se esse não é o aumento que os servidores merecem e por que

lutam há muito tempo, pelo menos é alguma coisa. Às vezes é melhor pingar que

secar - e é pingar mesmo, porque o reajuste é muito pequeno, principalmente para os

servidores da educação, que ganham menos e receberão um reajuste praticamente

insignificante, aumento que nem será percebido. O governo criou o piso

remuneratório - não um piso de vencimento -, e ainda desconta as vantagens dos

servidores, desconta a VTI. Portanto, esse projeto, da maneira como foi aprovado,

não atende ao conjunto dos servidores do Estado de Minas Gerais. Além disso,

ocorreram algumas injustiças, como, por exemplo, a isonomia. Para algumas

categorias o salário será retroativo a janeiro, e votamos a favor, também para os

funcionários da Assembleia. Mas, infelizmente, o projeto do governo do Estado

relativo aos servidores da educação, aos policiais e ao grande conjunto dos

servidores ligados ao Executivo não garantiu a retroatividade ao dia 1º de janeiro.

Isso fere o princípio da isonomia, pois trata de forma diferenciada os servidores.
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Apresentamos um grande número de emendas; o Bloco PT-PMDB-PCdoB foi firme

nesta Casa em defesa dos servidores, apesar de o projeto ter chegado a toque de

caixa e não ser discutido com os servidores. Faltou discussão, não houve

amadurecimento nem audiência pública para sensibilizar o governo e se fazerem

alterações tão necessárias ao projeto. Apresentamos muitas emendas, mas,

infelizmente, elas foram rejeitadas. Essas emendas melhorariam muito o projeto e

fariam justiça aos servidores.

Tenho em mãos o jornal “O Tempo” do dia 1º de outubro do ano passado, em que

lemos a manchete: “Servidor fica sem aumento”. Por que o governo não fez a

previsão, no Orçamento do Estado, de reajuste dos servidores? Porque não tinha a

intenção de reajustar os salários dos servidores. O governo enviou a esta Casa o

Orçamento do Estado sem previsão de reajuste dos servidores. A previsão do

reajuste dos servidores era zero, 0% de aumento. Se era de 0%, por que se

encontram aqui projetos de reajustes? Cito dois motivos, e o primeiro é a mobilização

dos servidores. É o que dizemos: água mole em pedra dura tanto bate até que fura; o

Parlamento é igual feijão, só funciona na pressão. Então, se não fosse essa

mobilização dos servidores, não haveria projeto de reajuste nesta Casa. Este é o

motivo: a pressão, a mobilização. Mais de 4 mil servidores estiveram no Centro

Administrativo, um verdadeiro caldeirão, e fizeram uma grande mobilização.

O segundo motivo é que, por ser um ano eleitoral, o governo sentiu-se desgastado

perante os servidores e tentou dar-lhes uma resposta, mesmo que ela não atendesse

às suas necessidades, às suas vontades e que não fizesse justiça ao conjunto dos

servidores. Por isso, enviou o projeto a esta Casa. Então, o primeiro motivo foi a

pressão e a mobilização de todos os servidores, os das áreas da saúde, da

Administração, do Meio Ambiente, da Fazenda e do Judiciário, aliás, estão aqui os

representantes do Sindipúblicos. Essa mobilização dos sindicatos foi fundamental,

organizando todas as categorias. Queria fazer esse reconhecimento ao Sindipúblicos

por reunir todas as categorias, os servidores da educação, os policiais, os Agentes

Administrativos, os Agentes Penitenciários. Essa mobilização do conjunto dos

servidores possibilitou que os projetos viessem a esta Casa. Votamos favoravelmente

ao aumento dos servidores do Tribunal de Contas e dos servidores ligados à
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Procuradoria e ao Ministério Público. Votamos a favor de todos os reajustes, só que

fizemos ponderações e apresentamos as emendas necessárias para fazer as

mudanças no projeto. No 2º turno, nas Comissões, só eu apresentei 12 emendas.

Contando com as emendas no 1º turno, no total, foram mais de 15 emendas.

Apresentamos emendas para que o governo cumpra a Lei Federal nº 11.738, de

2008, que estabelece o piso nacional para os servidores da educação. Aí, podem

dizer: “Deputado Weliton Prado, se é uma lei federal, ela não tem de ser cumprida.

Lei é para ser cumprida e respeitada.” É isso mesmo, mas infelizmente é desse jeito.

Se o cidadão que cair numa “blitz” não estiver com o IPVA pago, terá o seu carro

guinchado; se não pagar as contas de água e de luz terá a água e a luz cortadas.

Agora, quando é para o Estado, para o agente público, cumprir a lei, infelizmente não

o faz, é o primeiro a descumpri-la, é o primeiro a desrespeitar o direitos dos

servidores e do cidadão. Quem mais descumpre a lei é o Estado brasileiro. A Lei

Federal nº 11.738, que estabelece o piso nacional dos servidores da educação, não é

cumprida, não é respeitada. Apresentamos emenda para garantir que essa lei seja

realmente cumprida, mas ela foi rejeitada, não foi aprovada pelo conjunto dos

parlamentares. O governo não teve essa sensibilidade, apesar de se tratar de uma lei

importante, que cria um piso inicial, não um teto. O governo fez justamente o

contrário, por isso o chamo de governo Mister M, que é o governo que faz mágica. Ao

mesmo tempo que dá com uma mão, tira com as duas. E aí, desconta inclusive a VTI.

Na realidade, não cria um piso de vencimento, mas um teto e ainda desconta as

gratificações, o tempo de serviço, o quinquênio dos servidores. E isso não atende ao

conjunto dos servidores, que têm uma das menores remunerações. Não sou quem

está dizendo. Tenho aqui vários “e-mails”, contracheques, cartas, que chegam ao

meu gabinete todos os dias, enviados por servidores revoltadíssimos. São “e-mails” e

correspondências que não acabam mais. Às vezes, muitos nem acreditam nisso,

acham que não é verdade, porque é difícil imaginar que um Estado, como o Estado

de Minas Gerais, que tem uma das maiores economias do País - em 2003, o

orçamento era de R$17.000.000.000,00 e agora saltou para mais

R$40.000.000.000,00 - pague aos seus servidores um salário inicial menor que o

salário mínimo. É verdade. Um professor de série inicial recebe R$336,00. E se esse
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professor tem curso superior, recebe a mesma coisa.

Vejam só: R$336,00 é o valor do salário-base inicial. Podem alegar que existem as

gratificações. Aqueles que têm mais tempo de serviço podem receber quinquênio ou

VTI para fazer complementações, mas o salário é que importa, porque o salário-base

inicial do servidor é de R$336,00.

Os professores de ensino médio e de ensino fundamental ganham um bom salário?

Um professor de ensino médio, um professor de português, matemática, química,

espanhol, inglês - porque tem curso superior - deve ganhar um bom salário. Vejam só

o salário inicial: R$508,00, um verdadeiro absurdo. Como podemos pensar em

crescimento, em desenvolvimento do nosso Estado e do País, se não investimos no

ser humano? Não adianta investir somente em concreto, em aço, como foi feito na

Cidade Administrativa. Devemos valorizar o homem, a pessoa humana, a dignidade

humana. Como esse cidadão poderá sobreviver recebendo um salário de fome,

abaixo de um salário mínimo? Não tem condições de sobreviver.

São duas óticas diferentes de governar se compararmos o governo de Minas com o

governo federal. Na área federal, o governo se preocupa com o desenvolvimento do

País. Um exemplo disso é o PAC. O Estado de Minas foi muito beneficiado, por

exemplo, com estradas duplicadas e investimentos em moradias. No Triângulo

Mineiro, foram investidos quase R$2.000.000.000,00. Agora, virá o PAC 2. O governo

federal se preocupa com as questões sociais, existe o ProUni, o Bolsa Família. Eu e o

Deputado Almir Paraca estivemos em Paracatu, onde participamos da inauguração

do Cefet. Foi uma grande luta do Deputado Almir Paraca. Hoje é uma realidade.

Devemos pensar no desenvolvimento do Estado e do País conciliado com as

questões sociais, com o ser humano. Infelizmente, isso não acontece. Em Minas,

existe preocupação com obras faraônicas, como a Cidade Administrativa - onde

foram gastos mais de R$2.000.000.000,00 -, com muito aço, muito concreto, muita

frieza. Na minha avaliação, não é do bem. Do outro lado, os servidores públicos

recebem uma ninharia, um salário de fome. Esses servidores mereciam ser mais

valorizados, mais bem remunerados, a fim de conseguir sobreviver com um mínimo

de dignidade.

Infelizmente, as emendas que apresentamos para a implementação do Piso
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Nacional de Educação foram rejeitadas nas Comissões de Fiscalização Financeira e

de Administração Pública e neste Plenário. O projeto passou do jeito que o governo

queria; é um verdadeiro rolo compressor, porque tem maioria nesta Casa.

Infelizmente, emendas importantes não foram aprovadas.

Existem outras emendas importantes? Sim, por exemplo, a única coisa que

queríamos para os servidores da segurança pública era que o governo honrasse o

que havia prometido. Durante a campanha eleitoral de 2006 foi feita uma promessa.

Qual foi a promessa? Estou de posse de documentos da Sindipol, que repassarei aos

Deputados da base do governo. Foi feita a seguinte promessa pelo Governador, na

campanha da reeleição: “Os servidores de Minas vão ter, no meu governo, uma das

melhores remunerações de todos os servidores do País”. Fizemos as contas. Para

que os servidores não tivessem um salário inferior a R$2.500,00, a fim de estar

inseridos no patamar nacional, o aumento deveria ser de 41%. Nesse sentido,

apresentamos uma emenda solicitando aumento de 41% para os servidores da

segurança pública, a fim de que o governo pudesse, por meio dessa emenda, cumprir

o que havia prometido.

Com a aprovação dessa emenda, os servidores da segurança pública, os policiais

civis, os policiais militares e os policiais do Corpo de Bombeiros Militar teriam

aumento de 41%. Apresentamos essa emenda porque isso foi prometido pelo

Governador.

As polícias do nosso Estado são as mais bem-remuneradas do País. Apresentamos

a emenda, mas infelizmente ela foi rejeitada. Para a segurança pública,

apresentamos a emenda do auxílio-periculosidade, que já consta na Constituição do

Estado, mas infelizmente isso também não sai do papel. O Estado é muito ágil para

cobrar do cidadão. Temos de correr para pagar contas de luz e água e IPVA. Aqui

tudo é mais caro. Na hora de cumprir o que está na lei, o Estado não faz. Está na

Constituição do Estado auxílio-periculosidade para os policiais militares, os policiais

civis, os agentes penitenciários e os bombeiros militares, mas, infelizmente, ele não

sai do papel. Apresentamos a emenda, mas ela foi rejeitada. Disseram que era

inconstitucional, do que discordo, pois está até na Constituição do Estado. Se consta

na Constituição, não tem como alegar nenhuma inconstitucionalidade. Ela é mais que
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legal: é justa. Se a do policial não é uma profissão de risco, gostaria que me

provassem qual é. Durante este governo, 137 policiais morreram no exercício de suas

atividades; 137 policiais morreram. Não estou falando de um, de dois, de três, de

quatro policiais. O mundo inteiro está horrorizado com as mortes das mulheres-

bomba no metrô da Rússia. Naquele episódio, morreram 30 pessoas e o mundo está

horrorizado. Só em Minas Gerais, morreram 137 policiais. Famílias perderam entes

queridos que estavam em pleno exercício de suas atividades. Se a profissão de

policial não é uma profissão de risco, qual é, então? O governo não cumpre a

Constituição do Estado, que estabelece auxílio-periculosidade. Apresentamos uma

emenda ao projeto, mas infelizmente ela foi rejeitada. Essa emenda visava à

isonomia de todas as categorias. Algumas categorias terão reajuste a partir de 1º de

janeiro, mas os servidores da educação, da saúde e os ligados ao Executivo, à

Secretaria de Fazenda não terão aumento retroativo a janeiro. O governo poderia

cumprir o princípio da isonomia, tratar de forma igual todos os servidores.

Infelizmente, a emenda não passou. As emendas que apresentamos, aquelas para as

quais solicitamos destaque e as que discutimos não foram atendidas. Não houve

sensibilidade do governo para melhorar o projeto, que veio no afogadilho.

É importante vir aqui fazer a nossa justificação. Se a Oposição não votar, vão dizer

que ela está contra o servidor. É um ano eleitoral, há prazos, então talvez tenham

feito isso de caso pensado. Se o governo quisesse mesmo dar reajuste aos

servidores, teria de ter mandado a proposta no orçamento do ano passado, mas não

o fez. Ele nos mandou orçamento de quase R$40.000.000.000,00, mas com reajuste

zero. Acredito que só houve esse reajuste porque os servidores saíram às ruas,

mobilizaram-se, pressionaram. Este ano é eleitoral, por isso os servidores fizeram

essa junção que possibilitará reajuste.

Quero mostrar o piso nacional do magistério atualizado, definido pela Lei nº

11.738/2008. Ele tem de ser de R$1.312,96. E o que fez o governo de Minas? Fez

uma proposta de um teto remuneratório de R$850,00, que chega a R$935,00 se

somadas as vantagens dos servidores. Isso não atende aos servidores da educação.

Tenho aqui um grande número de correspondências. Tenho aqui uma

correspondência do Sr. Jair Xavier de Sousa, morador da Rua Simeão Peres, nº 140,
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fundos, Muriaé, que nos envia seu contracheque e nos solicita a sua apresentação da

tribuna. Ele diz: ”Deputado Weliton Prado, olhe bem os comprovantes e veja a nossa

situação. Gostaria que V. Exa. lesse isso da tribuna da Assembleia Legislativa. 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”. E por quê? A remuneração básica do servidor é

menos de um salário mínimo. Se aumenta o salário mínimo, a situação dos

servidores fica pior ainda. “Acho que temos 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. Ele mostra seus contracheques de 2000, está aqui o

total de vantagens. Recebia R$400,00. Poderíamos imaginar que, se o Jair recebia

esse total em 2000, o valor teria de aumentar muito daquele período para cá, até para

acompanhar os índices inflacionários, a projeção de aumento do Orçamento do

Estado e também do salário mínimo, ou seja, teria de haver um aumento significativo.

Aí ele manda o contracheque do ano de 2008. Vejam que o líquido a receber é

R$411,00; o salário-base é R$330,00, menos de um salário mínimo. Essa é a triste

situação dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Lamento muito que não consigamos garantir uma mobilização maior do conjunto

dos servidores. Queria até reconhecer a boa vontade do Sindpúblicos, do Sind-UTE e

dos demais sindicatos ligados às diversas categorias do Estado, como o Sindipol, da

Polícia Militar; aliás, aproveito para parabenizar o Denilson Martins. Enfim, teríamos

de ter mais força política para conseguir unificar a atuação dos servidores do Estado

de Minas Gerais, porque essa situação é o fundo do poço. Um cidadão que recebe

um salário desse depois de 30, 40 anos trabalhados não pode ter dignidade, porque

não consegue sobreviver; não pode nem pagar a conta de água, que é uma das mais

caras do País, não consegue pagar a conta de luz. Imaginem como fica a cabeça de

um professor como esse, que tem a missão de educar e preparar o nosso país para o

futuro. Como fica a parte psicológica se ele não tem condição de ter um computador

para se qualificar? Não tem acesso à internet, não pode pagar pelo telefone, não tem

tranquilidade para exercer bem sua função. O que o professor percebe em nosso

Estado, desculpem a palavra, é um salário de fome, é vergonhoso. Fico muito triste

em constatar essa dura realidade, que gostaríamos fosse diferente. Não é muito o
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que estamos pedindo, apenas o mínimo possível. Queríamos que a legislação

brasileira fosse respeitada, que a Lei nº 11.738, de 2008, que estabelece o piso

nacional da educação, fosse cumprida no Estado. Dizem que é pouco, mas já seria

um alento para os servidores. O auxílio-periculosidade para os policiais militares,

civis, bombeiros e agentes penitenciários seria o mínimo possível, porque é uma

profissão de risco.

Infelizmente, não obtivemos maioria na Casa. Estão aqui os Deputados Adelmo,

Carlos Gomes, Maria Tereza, Padre João, Carlin Moura, Almir Paraca, Cecília

Ferramenta, André Quintão, batalhamos muito. Todos são testemunhas do nosso

empenho junto ao governo para tentar negociar as emendas, apresentar sugestões.

Nós obstruímos, fizemos destaques, o Bloco PT-PMDB-PCdoB usou de todas as

formas regimentais cabíveis, mas, infelizmente, não houve sensibilidade suficiente

por parte do governo para reconhecer que seria justo garantir questões mínimas,

como o piso nacional da educação, o auxílio-periculosidade para os servidores da

segurança pública, a isonomia e a retroatividade do reajuste a 1º de janeiro, como

concedido a outras categorias, mas não para a grande maioria dos servidores do

Estado. Infelizmente não foi possível aprovar as emendas. Fica o nosso protesto, a

nossa indignação.

Não podemos abaixar a cabeça diante de tudo isso. Os servidores devem mobilizar-

se, devem organizar-se cada vez mais porque a luta vale a pena. Já obtivemos

vitórias muito importantes. Se não fosse a atuação firme da Oposição nesta Casa, a

situação do servidor seria muito pior porque sempre criam mecanismos para

prejudicar os aposentados. São criadas vantagens, gratificações, produtividades que

não se incorporam ao salário, para que o servidor não possa levá-las para a

aposentadoria.

Aproveito para falar de uma grande vitória que tivemos. Apresentamos um

requerimento solicitando que todos os excedentes da Polícia Civil, os 247 agentes

fossem nomeados pelo governo porque o déficit de policiais em nosso Estado é muito

grande. São 247 policiais aprovados no concurso que não foram chamados. Mas,

hoje, no período da manhã, esses 247 agentes estão se apresentando à Acadepol

para fazer o curso. Os servidores estão ligando para o nosso gabinete para
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agradecer, e também quero agradecer aos parlamentares desta Casa que aprovaram

o nosso requerimento. Mais 247 policiais civis reforçarão o contingente para melhorar

a segurança do Estado, que é uma das maiores preocupações da população. Aliás, a

violência em nosso Estado vem crescendo de forma assustadora. Uberlândia é um

exemplo disso: apresentou um aumento de 62% de crimes violentos. Então aumentar

o número de policiais civis é muito importante e mostra que a luta vale a pena.

Deixo a mensagem para os servidores de que não podemos abaixar a cabeça.

Temos que fazer o convencimento para que a sociedade conheça a realidade. Os

pais e os estudantes têm que saber que um professor da série inicial recebe

R$336,00 de vencimento básico, menos de um salário mínimo. A sociedade precisa

ter essa informação e lutar ao lado dos servidores, porque foi criada uma cultura por

parte, principalmente, da grande imprensa de que o servidor é marajá, ganha bem, e

não trabalha. Dou o exemplo dos servidores da Assembleia, que são extremamente

competentes, profissionais qualificadíssimos: os Consultores são servidores

capacitados, têm graduação, especialização, pós-graduação; a segurança, que tem

respeito por todos; a taquigrafia; a imprensa; enfim, todos são funcionários altamente

qualificados. E há essa cultura de que servidor público ganha bem, o que não é

realidade. Temos que mudar essa concepção. A sociedade tem que saber o real

papel do servidor público, que é servir bem ao público - e, para isso, tem que ser

valorizado. Não podemos aceitar um mestre receber R$336,00. Um policial que

arrisca a sua vida não pode receber um dos menores salários do País nem deixar de

ter auxílio-periculosidade.

Isso não é justo, certo, legítimo. Ontem aprovamos a carreira jurídica dos

Delegados; votamos a favor da Defensoria Pública, dos advogados dos pobres -

encho a boca para dizer que são servidores do bem -; votamos a favor dos salários

dos servidores do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Cumprimos o nosso

papel, mas, infelizmente, as emendas, as alterações que tentamos apresentar à

proposição, que chegou a toque de caixa, foram rejeitadas, não foram acatadas.

Discuto o Projeto de Lei nº 4.387/2010 com muita tristeza, pois não tivemos a

possibilidade de garantir o que seria justo ao conjunto dos servidores, principalmente

aos servidores que recebem menos. Como o meu tempo praticamente está esgotado,
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gostaria apenas de dizer que o governo deveria cumprir o que prometeu. Aprendi isto

com a minha finada mãe: você não precisa prometer, mas, quando o fizer, tem de

honrar o compromisso. Na campanha de 2006, foi prometida a centralização da

Uemg, câmpus com curso superior em todas as regionais do Estado, a valorização

dos servidores de Minas, mas isso não está ocorrendo. Aqui estão alguns

contracheques, para provar e mostrar que os servidores de Minas recebem os

menores salários do País, salários de fome.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado André

Quintão.

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

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, estamos aqui para

discutir, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.387/2010, que reajusta os valores da tabela

de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo. O reajuste consta na

proposta enviada a esta Casa, nos últimos dias, pelo governo do Estado. Gostaria de

discutir esse projeto, em 2º turno, por vários motivos. Primeiro, pela questão do

método adotado no seu encaminhamento. Depois falarei sobre algumas questões

relacionadas com o mérito. Ontem votamos favoravelmente ao projeto, em 1º turno,

mas, repito, foi um voto crítico. Por quê? Não é adequado na democracia, numa

sociedade que tende, cada vez mais, a valorizar o diálogo, o movimento social, o

Poder Legislativo, que um conjunto de proposições desse alcance, que trata de

reajustes de várias categorias do serviço público estadual e de outros Poderes seja

encaminhado no apagar das luzes do prazo que rege o ano eleitoral. O processo foi

feito sem discussão prévia, aprofundada e respeitosa com o movimento sindical; sem

sequer possibilitar ao Poder Legislativo um conjunto de debates, audiências públicas,

mediações, análises mais profundas e cuidadosas do impacto financeiro; sem o

histórico de perdas e necessidades de cada categoria. No processo, questionar a

possibilidade de elevar o índice de alguma categoria, apresentar emendas ou querer

prorrogar um pouco mais o debate significou quase a impossibilidade de se conceder

o reajuste. Confesso, Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; Deputado Mauri

Torres, Líder do governo; e Líderes da base de governo, nesta Casa, é como se

fosse uma chantagem: ou vota desse jeito ou o servidor não terá nenhum tipo de
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reajuste. Não é esse o comportamento que deve pautar a relação entre o Executivo e

o Legislativo.

Nesta Casa, no próprio relacionamento com o governo Aécio, houve momentos

mais luminosos, em que acordos eram cumpridos e prazos maiores eram

estabelecidos, possibilitando o papel democrático da Oposição. Lembro-me de que,

no conjunto de projetos denominado posteriormente - muito utilizado até mesmo

como expressão de “marketing” - de choque de gestão, votamos a maioria deles com

aperfeiçoamentos. No caso dos servidores, foram estabelecidos prazos para a

remessa de planos de carreira. Quando os planos de carreira aqui chegaram,

estabelecemos uma metodologia de discussão, chamamos os sindicatos e

apresentamos emendas.

Por que o reajuste diferenciado agora? Por que a retroatividade diferenciada? Por

que não abranger categorias tão importantes, como a educação, com mais dignidade

e respeito? Não tivemos oportunidade de proceder a esse debate. Num dos projetos,

que trata da prorrogação da licença-maternidade de 120 para 180 dias, sequer

tiveram o cuidado de levar em conta que, nesta Casa, já tramitavam um projeto de lei

complementar apresentado pela bancada feminina e subscrito pelo Deputado Dinis

Pinheiro e uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria subscrita por

vários Deputados e muito mais avançada e bem-elaborada que o projeto de lei

encaminhado pelo governo. Parece-me que adotaram a paternidade da prorrogação

da licença-maternidade, quiseram o DNA da prorrogação, desvalorizaram esta Casa.

Esta Casa não pode oferecer boas coisas ao povo mineiro. Esta Casa, como o

Parlamento brasileiro, deve ser a “geni”, já que o próprio Executivo não reconhece as

coisas positivas formuladas por este Parlamento.

Então, o método encaminhado e que presidiu essa remessa de projetos de lei não

pode ser desconsiderado. Isso é uma afronta ao Poder Legislativo. Precisarmos votar

projetos dessa natureza em cinco ou seis dias é muito negativo para esta Casa. Isso

é muito grave. Nestes dias, houve muitos “e-mails”, telefonemas, sugestões aos

projetos, necessidades de esclarecimento de dúvidas, tópicos para reflexão e

questionamentos do movimento sindical, e nós, quase condicionados pelo tempo da

legislação eleitoral, somos obrigados a votar proposições de qualquer jeito.
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Entretanto, ainda fizemos um esforço: apresentamos emendas e buscamos elevar o

patamar do reajuste. Poderia falar de categoria por categoria, mas, em razão do

tempo, vou ater-me à educação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje o patamar remuneratório em Minas não condiz

com a real necessidade de valorizarmos a política pública de educação. Como

podemos projetar um Estado mais desenvolvido, como podemos permitir que regiões

atualmente desiguais elevem seu patamar de crescimento e desenvolvimento, sem

um forte investimento no capital humano, no ensino profissionalizante e na educação

de qualidade? Como formaremos homens e mulheres mais conscientes, jovens de

fato cidadãos, crianças mais felizes, com os atuais patamares remuneratórios dos

trabalhadores em educação? O Deputado Weliton Prado mencionou pisos que variam

de R$300,00 a R$400,00. É inacreditável. Conversamos isso com a população, e

muitos não acreditam. Um professor em início de carreira, Deputado Adelmo Carneiro

Leão, com curso superior, mestrado, doutorado, recebe um salário inicial de

R$908,00. Qual é o estímulo para profissionais com essa qualificação ingressarem na

rede pública de educação do Estado?

E, de maneira muito didática, gostaria de explicar o que aprovamos em 1º turno.

Não havia outra opção, pois nossa emenda foi derrotada em Plenário. Se votássemos

contra o projeto, teríamos um reajuste zero. Então, votamos no reajuste de 10% e

buscamos elevá-lo. Buscamos elevar o piso, mas fomos derrotados. Vejam bem: o

piso aprovado não é um piso, mas um teto de R$930,00, pois o piso real é de

R$336,00, R$410,00. A parcela complementar, que vai até os R$930,00, é abono, e

sobre o abono não incidem vantagens. As promoções e progressões posteriores são

anuais? Não, são bianuais. De quanto? São de 10%, 20%? Não, são de 2%, 3%. Elas

não significam acréscimo remuneratório, mas sim que uma parte do abono

responsável por fazer que a remuneração chegue a R$930,00 seja incorporada como

salário, ou seja, é como se houvesse um abatimento no abono para se transformar

em salário. Considero isso quase que uma afronta aos nossos professores, ao

magistério, aos trabalhadores da educação.

Não farei aqui demagogia. Temos, sim, um problema de adequação imediata ao

que está previsto hoje na lei do Presidente Lula que criou o Fundeb e o piso nacional
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do magistério, mas, sinceramente, temos que discutir uma velocidade maior de

valorização salarial dos trabalhadores em educação. Nesse final de semana, estive

no Vale do Jequitinhonha e me reuni com os professores de Berilo, de Itaobim. Todos

eles estavam muito indignados com a situação e solicitaram que a olhássemos com

mais carinho. Expliquei que simplesmente não dependia da Assembleia Legislativa.

O governo encaminhou um projeto na última hora - nossa emenda está lá. O

governo também pressionou a sua base. Sei que muitos Deputados e Deputadas

votaram ontem incomodados, por lealdade ao governo. E aqui não entro no mérito

nem faço juízo de valor sobre o comportamento de colegas, porque, de fato,

compreendo a situação de quem é da base do governo, principalmente de um

governo que não valoriza a educação como deveria. Mas nós, da Oposição, temos o

papel legítimo de esclarecer essas questões para a população. Poderíamos, desde o

início do ano, ter feito um processo de negociação mais aprofundado, ouvindo as

partes, ouvindo o Sindicato, buscando mediações responsáveis e verificando os

recursos disponíveis no Estado. Não tivemos sequer o discurso de que não era

possível pagar, de que se estava no limite prudencial da Lei de Responsabilidade

Fiscal. Como compreendermos esses argumentos se esses dados, esses debates

não foram possibilitados pelo governo? Então, votamos favoravelmente para que o

servidor não ficasse sem reajuste. Fomos derrotados em nossas emendas,

discordamos do método e consideramos que a diferenciação do reajuste entre

categorias significa também uma opção política. O fato de a educação e muitos

setores da saúde serem sempre colocados em posição diferenciada, inferior em

relação a outras categorias, significa desinvestimento social. O Deputado Weliton

Prado mencionou isso. Muito justos, ainda que aquém do necessário, os 15% para a

segurança, para a defesa social; muito importantes, pois existe um passivo histórico

em relação aos trabalhadores da defesa social. Há que conceder, sim, aumentos

cada vez maiores. Agora, o que explica a concessão de 15% para a área de

segurança e defesa social e de 10% para a área de educação? Por que não se

elevarem de 10% para no mínimo 15% os valores da área de educação?

Deputados e Deputadas, o adolescente que não tem formação adequada; o

adolescente que se evade da escola; o adolescente que não se qualifica para o
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primeiro emprego; o adolescente que é levado para o mundo das drogas; o

adolescente que tem uma família desestruturada precocemente; e o adolescente que

percorre o trágico ciclo entre usuário e traficante de drogas e jovem executado ou

executor com 21, 22 anos de idade estão no nosso sistema penitenciário ou

cumprindo medidas socioeducativas. Esses jovens custam R$2.000,00, R$3.000,00

por mês e ingressam no sistema penitenciário mesmo assim. Existe uma lei estadual

de minha autoria que prevê acompanhamento social nas escolas, a presença de

assistente social e de psicólogo para acompanhar as famílias e impedir a evasão

escolar. O Estado tem dificuldade em implementar essa integração. É muito melhor

investir em política pública de apoio à família, em política pública de educação que

ficar construindo penitenciárias, contratando mais servidores para o sistema de

defesa social. Hoje se tem que contratar, que ampliar, porque há passivo de vagas e

de trabalhadores, além do passivo no salário. O governo tem que fazer isso, mesmo,

mas não deve visar só o curto prazo: deve pensar em políticas para médio e longo

prazos. Esse é o nosso papel. E o melhor investimento que existe é a educação.

Como vamos valorizar a educação num Estado como Minas Gerais, em que o

profissional tem o piso de R$336,00, de R$412,00, de R$500,00? Isso não é justo.

Com debate político e medidas complementares, temos que discutir uma

recomposição mais justa, mais digna. Votei, sim, a favor do reajuste. O Bloco PT-

PMDB-PCdoB votou a favor da emenda que elevava o reajuste para a área da

educação, mas, infelizmente, foi derrotado. As pessoas têm que saber disso, porque

é difícil sermos cobrados nos vários Municípios de Minas Gerais, onde muitas vezes

essas notícias não chegam. As professoras e os trabalhadores da educação devem

estabelecer um juízo melhor sobre as prioridades desse governo e também sobre a

necessidade de maior organização, para que o jogo, a correlação de forças fique um

pouco mais favorável para eles.

Sr. Presidente, deixo esta reflexão para o novo Governador, que será empossado

amanhã. Tivemos, ao longo destes anos, ainda que na diversidade e divergência de

projetos, uma relação respeitosa com o governo do Estado. Quero passar esta

mensagem ao Presidente Alberto Pinto Coelho, com quem tive a honra de conviver

quando liderei o bloco da Oposição e ele, o do governo. É muito ruim que, no último
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ano do segundo mandato desse governo, tenhamos uma relação um pouco

atropelada no encaminhamento de projetos fundamentais, o que desrespeita não só o

movimento sindical, mas também esta Casa e os acordos realizados. Ano passado,

num clima tenso, vários acordos foram firmados com o bloco da Oposição.

Sinceramente espero que o fato de este ser um ano eleitoral não implique uma

relação de descumprimento de acordos e de criação de dificuldades com repercussão

eleitoral. No epílogo de um governo em que foram construídas relações de confiança,

ainda que entre partidos diferentes, colocar interesses menores de cunho eleitoral,

com ingredientes novos e negativos na relação do Executivo com o Legislativo,

particularmente com a Oposição, é muito grave. No próximo mandato, quem é

governo pode até continuar governo; quem é oposição obviamente continuará

oposição. Teremos, então, um passivo de confiança abalada. Ou acontecerá o

oposto: quem é oposição será governo, e quem é governo será oposição. Assim, não

gostaríamos que esses instrumentos de rompimento de acordos - como se diz na

gíria, de embromação - fossem a lógica que preside essa relação.

Sei do empenho do Presidente desta Casa; sei do empenho do Líder do Governo,

Deputado Mauri Torres; entretanto, esses esforços estão sendo insuficientes. A

cobrança nas bases está forte. Há uma cobrança forte nas bases, e o espaço que nos

sobra é esta tribuna. Esperamos vir a esta tribuna, daqui a alguns dias, para dizer que

o início da gestão de Anastasia, substituindo o Governador Aécio Neves, a partir

deste momento em que se desincompatibiliza, sinaliza para a recomposição dessa

relação. Estou muito incomodado, assim como o Bloco PT-PMDB-PCdoB, com esse

tipo de alteração na relação respeitosa que havia, ainda que na divergência e com

projetos diferentes. O descumprimento dos acordos é um forte componente de

desagregação das relações políticas no Legislativo, e todos nós sabemos disso.

De maneira muito respeitosa, mas firme, reitero aqui que acordos feitos às claras,

que envolvem o interesse público e a implantação de unidades básicas de saúde e de

centros de referência da assistência social e que levam obras de urbanização e

saneamento e benefícios a Municípios, principalmente aos menores, podem e devem

ser cumpridos.

Esperamos que novos programas anunciados sejam compartilhados, em sua
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formulação e execução, com todos os representantes desta Casa, e não,

simplesmente com alguns, em virtude da coloração partidária, e que esses novos

programas e decisões não sejam instrumentos de cooptação político-eleitoral, sob

pena de este debate ter de extrapolar os muros da Assembleia Legislativa e partir

para outros Poderes responsáveis pela fiscalização dos atos do poder público em ano

eleitoral.

Sr. Presidente, nestes 4 minutos, concluirei - até para não ter de voltar à tribuna no

próximo projeto - dizendo que um fator fundamental para a educação é a questão do

deslocamento, do transporte escolar e das nossas estradas. Gostaria de dizer,

particularmente aos nossos coirmãos do Vale do Jequitinhonha, de Minas Novas, de

Chapada do Norte, de Berilo, de Francisco Badaró, de Jenipapo de Minas, da minha

querida Virgem da Lapa, de Araçuaí, de Itinga, de Itaobim, de Jequitinhonha, de

Joaíma, de Almenara, de Jacinto e de Salto da Divisa, que, ontem, o Presidente Lula

e a Ministra Dilma incluíram a conclusão da BR-367 na segunda etapa do PAC. Foi

assumido um compromisso público, inscrito no maior programa de infraestrutura já

realizado neste País, o qual prevê R$1.590.000.000.000,00. Tenho certeza de que o

Presidente que for eleito, seja o Serra, seja o Ciro, seja a Marina, seja a própria

Dilma, terá o compromisso de executar esse programa, que é do interesse da

população. A conclusão da BR-367 é uma grande conquista, uma boa notícia, o

sonho do JK sendo realizado. Essa é uma obra que, com o custo de

R$300.000.000,00, poderá significar um grande impulso no desenvolvimento do Alto

Jequitinhonha, do Médio Jequitinhonha e do Baixo Jequitinhonha e significa a

conclusão, por asfalto, da chamada Rota do Descobrimento, que vai de Diamantina

até Porto Seguro.

Sr. Presidente, por isso, gostaria de encerrar parabenizando todas as lideranças

políticas dos vários partidos do Vale do Jequitinhonha, os vários Prefeitos, as várias

Câmaras Municipais e os vários parlamentares. Essa é uma conquista do povo do

Vale do Jequitinhonha. Temos, agora, que criar um comitê de monitoramento para a

realização e efetivação dessa obra, que muita gente não acreditava que sairia do

papel, mas que o Presidente Lula e a Ministra Dilma anunciaram na inauguração da

Barragem de Setúbal, em Jenipapo de Minas, há alguns dias. E ontem, quando
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verificamos a lista das obras incluídas no PAC, sinceramente, Sr. Presidente, uma

emoção tomou conta de todos nós - porque conhecemos aquela região, sabemos da

luta do povo sofrido do Jequitinhonha, das promessas e das enganações que já foram

feitas em torno dessa obra - ao verificarmos a sua inclusão formal num plano dessa

natureza. Isso significa muito. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, estamos aqui para discutir, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 4.387/2010, do governo do Estado, que reajusta os

valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que

menciona e dá outras providências. Já foram feitas algumas intervenções nesta

discussão, todas elas muito pertinentes, dando conta do esforço do nosso Bloco PT-

PMDB-PCdoB para tentar melhorar e ampliar os vencimentos dos servidores públicos

do Estado de Minas Gerais. Já foi mencionado aqui o esforço da apresentação das

emendas e o insucesso na busca do objetivo. Quero trazer, de público, mais uma vez,

a manifestação dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que, nos últimos

anos, tentam conquistar uma condição de vida melhor e mais digna e condições

melhores de trabalho, que, infelizmente, não se restringem à questão salarial.

Sabemos que a questão salarial é básica, é fundamental. Não é possível melhorar a

prestação de serviços à nossa população; não é possível ter uma melhor qualidade

nesses serviços sem melhorar, de maneira substantiva, os salários das diversas

categorias de servidores públicos em Minas Gerais.

Em nível federal, vemos o Presidente Lula promover uma melhoria continuada e

sistemática do salário mínimo, a qual dinamizou a economia e teve um efeito positivo

em todo o País e, de maneira muito particular, nas pequenas cidades brasileiras,

quando associada às demais políticas públicas de distribuição de renda e de

assistência social, que vêm compondo e melhorando a capacidade de compra das

famílias, a exemplo do Bolsa-Família e de outras ações. Também por parte do

governo federal, estamos vendo a recomposição salarial de praticamente todas as

categorias do funcionalismo público federal, além da recuperação da capacidade do

Estado brasileiro de executar as suas funções. Os concursos públicos realizados nos
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últimos anos em âmbito federal têm feito com que o Estado brasileiro recupere a

capacidade de ação e de intervenção. Em todas as áreas, estamos observando isso

e, de maneira muito especial, na educação pública do ensino técnico

profissionalizante, do ensino superior. A expansão da universidade pública brasileira

e da rede de institutos federais de educação demonstra intervenção firme, decidida

para ampliar as oportunidades para o povo brasileiro. Observamos isso de maneira

objetiva, claríssima, na educação pública federal, superior e técnica, mas está

acontecendo também nas mais diversas áreas. Podemos tomar como exemplo o que

foi feito no Ministério da Previdência, no Ministério da Justiça, na verdade, em todas

as áreas do funcionalismo público federal. E aqui, em Minas Gerais, estamos diante

dessa situação. A nossa bancada e o PCdoB votamos a favor do aumento para o

funcionalismo público do Estado, apesar de achá-lo tímido. Entretanto, diante da falta

de alternativas e da rejeição das propostas que apresentamos, não nos cabe outra

coisa a não ser aprovar a proposição do governo do Estado.

Gostaríamos, Sr. Presidente, de trazer ao conhecimento público um ofício que

recebemos pessoalmente numa reunião com educadores, neste fim de semana, em

Guaranésia, a qual expressa o pensamento, a opinião dos educadores da rede

pública estadual e de diversas categorias que enfrentam problemas similares. Fica

claro que o problema é, em grande parte, salarial, pois, sem um salário digno, sem

um salário que permita ao servidor público dedicar-se à sua função com tranquilidade,

sabendo que as suas necessidades básicas serão atendidas, assim como as de sua

família, torna-se difícil cumprir a sua função. E isso só será possível se receber um

bom salário, à altura do que merecem os servidores públicos de Minas Gerais. Mas,

além da questão social, há outros problemas.

Vamos passar à leitura do ofício recebido em Guaranésia, neste final de semana,

no dia 27. Foi apresentado pelos professores e funcionários estaduais locais e é

extensivo aos nobres pares desta Casa. (- Lê:) “Exmo. Sr. Deputado, nós,

professores e funcionários estaduais das Escolas Alice Autran Dourado e Carvalho

Brito, de Guaranésia, e da Escola Geraldo Ribeiro Dias, de Santa Cruz do Prata,

Minas Gerais, paralisamos as atividades escolares no dia 16 de março para

integrarmos a campanha de mobilização pelo piso salarial nacional do magistério e
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pela valorização dos profissionais da educação. Sabemos que, no dia 22 do corrente,

o Governador do nosso Estado enviou à Assembleia um projeto a ser votado que

eleva em 10% o salário-base do funcionalismo, o que representará entre R$30,00 e

R$65,00, dependendo do cargo ocupado no magistério. É do nosso conhecimento

que o Exmo. Sr. Presidente da República determinou o piso salarial para o magistério

de R$935,00 desde 2009, mas o nosso Governador entende esse valor como teto

salarial, incluindo-se os biênios e quinquênios, que devem ser um estímulo para a

categoria e não devem integrar o piso salarial.

Solicitamos, encarecidamente, a V. Sa. e aos demais Deputados da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais que nos representem e façam chegar ao Exmo. Sr.

Governador Aécio Neves as nossas insatisfações e reivindicações: 1º) Os

professores reivindicam um piso salarial estabelecido pelo nosso Presidente, e não, o

piso de aproximadamente R$600,00; 2º) Os assistentes técnicos de educação básica,

secretaria, e os auxiliares de serviço de educação básica, os serviçais, passariam a

ter um piso de R$360,00 a R$400,00, aproximadamente, inferior ao salário mínimo;

3º) As salas de aula estão superlotadas, excedendo o número ideal para um bom

trabalho, e os professores vêm sendo cobrados de forma autoritária por resultados na

aprendizagem. O número médio de alunos por sala precisa ser revisto de forma

urgente; 4º) Quanto ao Ipsemg, temos de nos deslocar 70km para Passos, a cidade

mais próxima conveniada, e arcar com as despesas de viagem e o pagamento de

substituto para o dia faltoso; 5º) Achamos um absurdo não haver contratação de

substituto durante a licença de saúde do professor por 10 dias, porque os alunos

ficam sem aulas nesse período. Portanto, é hora de dar um basta, analisar

criteriosamente os holerites e tabelas salariais a serem votadas e voltar o olhar para a

educação, que é a mola propulsora para o desenvolvimento de um país. Com

certeza, no pleito, saberemos reconhecer aqueles que usam o poder conferido pelo

povo em benefício do próprio povo. Certos do empenho de V. Sas. pelo sucesso de

nossas reivindicações, atenciosamente, Maria Regina Flamini”. Ela assina pelos

professores e funcionários estaduais de Guaranésia.

Portanto, Sr. Presidente, está aqui clara, transparente a posição do funcionalismo

público da educação, a qual - sabemos - estende-se a todas as categorias de
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servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Encontram-se presentes os

companheiros do Sindpúblicos, que estão na luta pela recomposição das tabelas

salariais dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, e os demais sindicatos

das categorias que, permanentemente, vêm a esta Casa, às diversas comissões e às

diversas bancadas trazer as suas reivindicações e pontos de vista. Todas as

reivindicações são absolutamente legítimas.

A exemplo do que disseram, agora há pouco, os Deputados Weliton Prado e André

Quintão, precisamos de fato de fazer uma análise detida e criteriosa sobre o modelo

de Estado que queremos em Minas Gerais. Queremos um Estado que capacite e

instrumentalize não só do ponto de vista técnico, mas principalmente do salarial, o

conjunto dos servidores para que cumpram as suas funções ou um Estado que se

instrumentalize para atender plenamente à necessidade de serviços públicos de

qualidade em todos os Municípios, desde os pequenos distritos às grandes cidades?

Infelizmente, é um Estado que, como estamos vendo - apesar de reconhecermos

avanços em muitas áreas -, ainda está muito distante dessa capacidade, dessa

condição de atender ao conjunto da nossa população.

Voltando à questão do piso salarial nacional para a educação, a Lei Federal nº

11.738, de 2008, que garante esse piso, vem sendo questionada em Minas Gerais e

em outros Estados, infelizmente, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade.

Consideramos que isso é uma afronta a essa conquista, que ainda não é plena e

total. O piso estabelecido pela Lei Federal nº 11.738 ainda não é o piso desejável,

necessário para fazer com que a educação brasileira alcance aquele patamar, aquela

condição em que cumpra fielmente o seu papel. Conforme a nossa querida Profa.

Maria Regina Flamini, a educação é a mola propulsora da nossa sociedade, a mola

propulsora do desenvolvimento do País, mas nem esse piso, que não é o desejável e

necessário, está sendo cumprido em Minas Gerais e em outros Estados. Isso

demonstra a que distância estamos de um Estado que cumpre efetivamente o seu

papel. E infelizmente essa situação não acontece somente em Minas Gerais.

Como foi dito de maneira muito clara pelo Deputado Weliton Prado, estamos vendo,

ao longo dos últimos anos, uma recuperação da capacidade de investimento do

Estado de Minas Gerais, este Estado forte da nossa Federação, este Estado símbolo
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da nossa Federação. O seu orçamento demonstra uma capacidade ampliada de

intervenção, uma melhoria crescente de sua presença e de seu atendimento a todos

os Municípios mineiros. Essa ampliação da receita, do orçamento não se traduz,

como deveria, na qualidade, na capacidade, na condição que os nossos servidores

devem ter para desempenhar suas funções.

Esperamos que este debate possa ser retomado de maneira objetiva nesta

campanha. O período de campanha eleitoral está se aproximando. Na verdade, o

debate está instalado em nossa sociedade. É preciso que a população de Minas

Gerais faça uma reflexão profunda e verdadeira sobre esta Casa e sobre o governo

de Minas Gerais. As eleições que se avizinham são gerais. Temos de fazer uma

reflexão sobre o papel do Estado brasileiro nos níveis nacional, estadual e municipal.

Que modelo de Estado o povo brasileiro deseja? Um Estado fortalecido na sua

capacidade de ação, de execução, a exemplo do que vem fazendo o Presidente Lula

em nível federal, por meio de concursos públicos sistemáticos e periódicos, por meio

da qualificação continuada dos servidores, por meio da ampliação da presença do

Estado brasileiro em todas as áreas? Será que o povo brasileiro deseja o modelo

defendido por muitos - infelizmente, de maneira não muito clara, é preciso dizer -, ou

seja, o Estado mínimo? Isso é o contrário do que defendemos, é o contrário do que o

Presidente Lula vem fazendo em todo o território nacional. Aqueles que defendem o

Estado mínimo, até para ajudar na efetivação do debate, devem entender que ele

deve ser entendido por todos os interlocutores, principalmente pela nossa população.

Que aqueles que defendem o Estado mínimo tenham a honradez de vir defendê-lo,

de explicitar suas posições, porque entendemos que, de fato, este é o grande debate

que vai ser colocado em nível nacional. Esperamos, também, todas as eleições

estaduais, que se aproximam.

A discussão do Projeto de Lei nº 4.387/2010 é uma evidência de que precisamos

aprofundar este debate. Defendemos que o Estado de Minas e o Estado brasileiro,

como um todo, sejam fortes, preparados, capacitados para cumprir seu papel, nas

áreas da educação, da saúde, da defesa social, da promoção e interiorização do

desenvolvimento. Queremos dar um exemplo para demonstrar que, na medida em

que o Estado de Minas não assume plenamente o seu papel de promover a correção
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das distorções regionais, damos prosseguimento às injustiças que, historicamente,

estabeleceram-se em nosso Estado.

No Programa Luz para Todos, que defendemos aqui permanentemente, estamos

assistindo à preservação das injustiças regionais em Minas Gerais. Agora, a Cemig

está anunciando, até porque foi cobrada, com muita firmeza, pela Eletrobrás, pelo

Ministério das Minas e Energia e pela Aneel, que vai cumprir, até o final do ano, esse

Programa. A Cemig, durante estes dois anos em que ficou sem executar o Programa

Luz para Todos no Estado, tinha uma capacidade instalada. Ela tem uma capacidade

operacional muito maior do que a que demonstrou, nos últimos tempos, para executar

o Programa. Agora, ela está anunciando que, até o final do ano, vai realizar cerca de

75, 78 mil ligações, alcançando distâncias entre a rede central e a casa do agricultor

de até 1.600m. Infelizmente, aqui quero relembrar a ausência do Estado de Minas

Gerais, porque o que se esperava era que ele, em complementação ao Programa Luz

para Todos, que é federal, garantisse o atendimento efetivo a todos os mineiros. Não

serão atendidos no Programa aqueles que estão estabelecidos além de 1.600m,

principalmente em minha região. Na região em que sou majoritário, o Noroeste de

Minas, em que há a menor densidade demográfica deste Estado, muitas e muitas

pessoas que moram no campo não serão atendidas. Queremos que o debate possa

estabelecer-se, de modo a evidenciar que o Estado precisa recuperar sua capacidade

de intervenção, principalmente para corrigir essas distorções regionais presentes em

Minas e também em outras regiões brasileiras. O povo brasileiro e o povo mineiro

precisam de um Estado forte, capaz de intervir para corrigir essas distorções

regionais.

Queremos dizer aos servidores públicos de Minas Gerais que, a cada vez que

recebemos cópias das folhas de pagamento, como essas que recebemos dos

professores e dos servidores da educação de Guaranésia neste final de semana,

ficamos envergonhados, com muita dificuldade de dar qualquer tipo de explicação, de

fazer qualquer defesa que justifique os vencimentos básicos. Eles indicam, como

vencimento básico e por 30 horas semanais, R$330,75 para o cargo de Auxiliar de

Serviços da Educação Básica e R$344,07 para Assistente Técnico de Educação

Básica. Com pagamentos dessa ordem, que, infelizmente, encontramos em todas as



____________________________________________________________________________
205

áreas do governo do Estado, fica difícil dizer ao povo brasileiro que os serviços

prestados pelo Estado de Minas Gerais vão alcançar o nível de dignidade, de

presteza e de respeito ao nosso cidadão, como era de esperar e que, sabemos, todos

os mineiros merecem.

Queremos dizer aos servidores públicos de Minas Gerais que, infelizmente, não

temos opção a não ser aprovar, do jeito que foi encaminhado a esta Casa pelo

Governador do Estado, os 10% para o conjunto dos servidores e 15% para a área de

segurança pública. Mas a luta vai continuar. Insistimos na necessidade de

mobilização, de organização e, principalmente, de posicionamento político nos

momentos e nas instâncias possíveis de se fazer tal manifestação, como é o caso

objetivo dos momentos eleitorais. Que os servidores públicos de Minas Gerais se

posicionem e façam valer seus direitos e pontos de vista! Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, nossos convidados das

galerias, voltamos à tribuna nesta manhã do dia 30 de março para externar

novamente nossa preocupação com uma parcela de servidores públicos que

esperávamos fosse melhor atendida pelo atual governo. Nós trabalhamos e

fornecemos informações ao governo durante estes sete anos e três meses da

administração Aécio Neves. Eu comentava há pouco com o nosso Líder de Governo,

Deputado Mauri Torres, sobre as informações que recebemos de Pernambuco.

Deputada Ana Maria Resende, o Governador Eduardo Campos concedeu aos

policiais de seu Estado, de uma única vez e numa única parcela, 40% da gratificação

por atividade de risco, mais conhecida como periculosidade. Apresentamos, durante a

tramitação deste projeto que estou discutindo, o Projeto de Lei nº 4.387, uma

emenda, de tal forma que fosse possível ao Governador recebê-la e ter a condição

futura de tratar da questão.

Quero apenas ilustrar a minha fala dizendo da necessidade do pagamento desse

adicional. Hoje praticamente todos os jornais de Minas Gerais, o “Super Notícias”, o

“Hoje em Dia” e o “O Tempo”, o “Portal Uai” e os “blogs” trazem a seguinte matéria:
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em um assalto a banco no Município de Itaguara, região Central do Estado, em 2005,

o suspeito seria autor dos disparos que mataram dois policiais militares. Deputada

Ana Maria Resende, estive no local no dia em que esses dois policiais militares foram

metralhados. Eles foram metralhados literalmente, porque foram utilizadas

metralhadoras 9mm por esse bandido preso ontem por policiais civis da equipe

comandada pelo Delegado Islândio Batista Almeida. Fui a Itaguara, que fica a 100km

de Belo Horizonte, e pude ver as circunstâncias em que esses dois policiais foram

mortos. Eles não chegaram, sequer, a descer da viatura para atendimento de um

possível assalto a banco, que, na verdade, estava realmente acontecendo.

Chamamos a atenção dos Deputados e das Deputadas e, principalmente, do

público que nos assiste, porque ouvimos falar que elevar o piso do policial para

R$2.041,00 é algo razoável. Eu também entendo assim, mas não existe nenhuma

categoria de servidor público ou de qualquer área que entrega tanto a sua vida em

defesa da vida dos demais.

Essa matéria nos fez recordar os fatos. Fui ao local onde os fatos aconteceram em

2005. Vários policiais militares estavam lá e assistiram àquele desfecho de assalto a

banco. Também na cidade de Ouro Fino, no início de 2009, dois policiais militares, ao

fazerem uma abordagem a um veículo suspeito numa estrada vicinal, foram

metralhados e mortos em serviço. Também já comentei o caso da cidade de São

Gotardo, onde uma quadrilha também especializada em roubo a bancos e a carros-

fortes não apenas metralhou o Cabo Vandec, mas também atirou com um fuzil.

Talvez vocês não consigam entender o calibre dessa arma; é um projetil quase do

tamanho de uma caneta Bic que traspassou e abriu a cabeça do Cabo Vandec. Fatos

como esses vêm se repetindo desde 2003. Venho fazendo um acompanhamento

sistemático de mortes de policiais militares, de policiais civis, de bombeiros e de

Agentes Penitenciários. Recentemente, em Betim, houve a morte covarde do Agente

Penitenciário que trabalhava no Presídio São Joaquim de Bicas. A Deputada Maria

Tereza Lara também acompanhou esses fatos. Esse Agente Penitenciário não

permitiu que traficantes pesassem droga na balança da mercearia dos seus pais e foi

covardemente assassinado por marginais. Trata-se de atividades, e de profissões em

relação às quais não há como o governo não avançar. Reconheço que avançamos
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em vários pontos neste governo. Em 2003, aprovamos uma emenda à Constituição

de minha autoria que devolveu aos policiais e aos bombeiros militares o adicional

trintenário, com o apoio da Oposição e da base do governo. Em 2004, a Lei

Complementar nº 74, negociada com o governo, deu início ao processo de promoção

por tempo de serviço de policiais e bombeiros militares. Em 2005, houve o mesmo

critério de promoção para os policiais civis, as carreiras iniciais, com 10 anos na

classe. Em 2006, uma lei garantiu o pagamento do abono-fardamento, o que não se

resolvia desde os governos Itamar Franco e Eduardo Azeredo. Não gosto de me

lembrar do nome desse cidadão, porque é o nosso pior inimigo. O pior inimigo dos

policiais de Minas Gerais chama-se Eduardo Azeredo. Quero ressaltar que não me

esqueço desse nome, de forma negativa. Em 2007, aprovamos a aposentadoria dos

policiais civis, reduzindo o tempo de serviço de 35 anos para 30 anos, por meio de

uma emenda à Constituição de minha autoria e que contou com o apoio da Oposição

e da base do governo. Em 2008, foi sancionada a Lei nº 17.949, que instituiu o

Promorar Militar, também por meio de nosso trabalho junto aos comandos dos

policiais e dos bombeiros militares. Hoje o Promorar precisa, urgentemente, de

receber novo aporte de recursos. Há problemas com o Promorar, mas houve avanço -

e o reconheço de público. Em 2009, a Lei Complementar nº 109, de 2009 - na minha

opinião, o maior pacote de medidas aprovado - dispôs sobre a aposentadoria, aos 25

anos de efetivo serviço, dos policiais e dos bombeiros por meio de emenda de minha

autoria. Tivemos a felicidade de aprovar os 25 dias úteis e o auxílio-invalidez para

quem ficou inválido em razão do serviço. Portanto conquistamos uma série de

benefícios. Ilustre Deputado Carlos Pimenta, apresentei essa emenda simples, que

nenhum Deputado desta Casa nem consultor poderiam dizer que esbarraria no vício

de iniciativa ou de inconstitucionalidade, pois não falamos sobre valores nem

percentuais. A Emenda nº 30, que votamos ontem - fomos derrotados, houve 14

votos favoráveis -, tem o seguinte teor: (- Lê:)

“Acrescente-se ao art. 2º do Projeto de Lei nº 4.387/2010 o seguinte parágrafo

único: Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder gratificação

por atividade de risco aos servidores de que trata este artigo.”

Não há que se falar sobre impacto financeiro. A emenda não se refere a percentual.
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Portanto foi derrotada por uma posição do governo, por uma definição política, e não

técnica.

A nossa preocupação é com a morte de policiais civis, militares e bombeiros. Não

há outro indicador. São 137 servidores mortos em serviço, em razão da sua atividade,

desde janeiro de 2003. Acompanho milimetricamente esses fatos, no Estado. Então,

eles precisam ser colocados na mesa de discussão, e fico profundamente triste de

ver esse governo terminar sem conceder o adicional de periculosidade.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero participar do seu pronunciamento.

Tinha até me inscrito para falar, mas achei melhor participar, em aparte, do

pronunciamento de V. Exa., para, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo trabalho

que realiza em prol da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais. Isso não é só

de agora, com essa emenda a esse projeto. Na retrospectiva de tudo que ocorreu

aqui envolvendo a Polícia Militar, as conquistas, as vitórias e os avanços, com certeza

absoluta, houve a participação de muitos companheiros, e destaco a presença de V.

Exa. e de vários outros Deputados.

Entendo que, muitas vezes, não é possível, em um determinado momento,

avançarmos, mas, no cômputo geral, o Deputado Sargento Rodrigues, de nosso

partido, do PDT, certamente pode muito comemorar suas ações políticas ao longo

dos anos e, principalmente, no Governo Aécio Neves. O Governador Aécio Neves foi

muito sensível, acatou muito, colocou-se à disposição e dialogou, o que penso ser

importante.

Também neste aparte cedido por V. Exa., quero dizer que trabalhamos muito, nos

últimos dias, aproveitando a oportunidade do Projeto de Lei nº 4.387, do Governador

do Estado, que hoje será votado em 2º turno e que deve ser aprovado até o dia 6,

para passar a vigorar. Trabalhei muito em prol dos funcionários da saúde do Estado,

aqueles funcionários que foram municipalizados. Estamos falando de médicos,

dentistas, psicólogos, enfermeiros formados em curso superior, atendentes e

auxiliares de enfermagem, um grupo de pessoas que trabalhou muito para a saúde

de nosso Estado.

Há 20 anos, quando o Estado mantinha os postos de saúde nos Municípios, esses

funcionários trabalhavam na ponta do serviço. Havia reciclagens. O médico fazia uma
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reciclagem em tuberculose, hanseníase, enfim, era valorizado e tinha uma

perspectiva de carreira. Depois de municipalizado, esse pessoal, como se diz na

gíria, come o pão que o capeta amassou. Primeiro, eles já não têm uma carreira

definida e estão sujeitos ao humor das autoridades políticas. Se, por exemplo, há um

Prefeito que gosta do médico, ele, muitas vezes, o valoriza e complementa o seu

salário, porque isso é possível. Se o médico é do grupo do Prefeito ou da

administração que está no poder, em um determinado Município, muitas vezes tem

condições de receber um salário melhor. Essa complementação, no entanto, não é

incorporada ao salário do médico. O salário básico é muito pequeno e vou falar por

quê.

Então, trabalhamos muito para tentar colocar esse grupo de pessoas nas ações do

governo, para que recebessem os 10%; contudo, eles não possuem o desempenho-

produtividade, ninguém vai lá a fim de avaliá-lo, e ele não recebe o recurso de ajuda

de alimentação e de transporte. Eles estão abandonados nos Municípios. Fiz ver isso

a nossa Secretária Renata, falei com ela e mostrei a importância de se fazer um bom

trabalho, mas infelizmente não foi possível. Hoje tinha a intenção de pronunciar-me

mais sobre esse assunto, provocando uma discussão maior e até uma reação do

governo. Tive a oportunidade de conversar com o Presidente da Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, que está aqui presente, e recebi a sua garantia de que há um

projeto tramitando na Comissão de Constituição e Justiça que trata exatamente desse

pessoal municipalizado. Teremos mais tempo e pretendo ter uma ação vigorosa

sobre ele. Já me dispus, em audiência pública, a representá-los diante do governo,

em que confio. Sei que o Prof. Anastasia, que será o nosso Governador, está ciente

do problema e está ansioso para resolvê-lo. Entretanto, o tempo é muito curto para

fazermos uma discussão maior ou audiência pública, infelizmente. Aproveito a

presença do Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, para dizer a esse

grupo de funcionários, que são muito importantes na história de Minas Gerais e

participaram ativamente da saúde pública - muitos deles já estão aposentados ou na

fase final de aposentadoria -, que teremos uma ação nesse sentido, e sei que posso

contar com os meus companheiros. Só para se ter uma ideia, Deputado Sargento

Rodrigues, esses médicos que trabalham na Secretaria da Saúde são os únicos com
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salário inicial de R$927,00. Agora, com os 10%, o valor passará para mil e poucos

reais. Eles não têm mais nada. É claro que possuem os direitos constitucionais:

quinquênios, triênios, etc., mas se aposentam com salários que fazem pena.

Procuraremos, de certa maneira, equiparar os seus salários aos dos médicos da

Fhemig, da Hemominas e do Ipsemg, fazendo-se uma média salarial. Esses médicos

já estão descrentes e se sentem abandonados, em segundo plano diante do governo,

mas faremos um trabalho para valorizá-los. Falo isso porque fiquei sensibilizado.

Fizemos contatos, discutimos com vários deles e faremos uma ação respaldados pelo

Presidente Alberto Pinto Coelho, por meio desse projeto que tramitará, para

encontrarmos uma saída e para que a Assembleia Legislativa e o governo do Estado

reconheçam o valor desses funcionários, que trabalharam tanto pelo Estado e hoje

estão em segundo plano.

Parabéns a V. Exa. por seu pronunciamento. Nosso partido procura, de todas as

formas, dar ênfase ao trabalhador, que é a nossa razão de existir. O PDT foi criado

para isso e tem a sua ideologia fundamentada no trabalhismo. Não nos furtaremos ao

nosso compromisso, nas oportunidades que tivermos, para ajudar os funcionários do

nosso Estado. Parabéns. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço as palavras de V. Exa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dando continuidade a nossa intervenção, quero

dizer algo ao Governador Aécio Neves. Obviamente deixaremos isso para o Prof.

Antonio Anastasia, que assumirá o governo amanhã. Sua passagem formal

acontecerá aqui, amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Estaremos aqui. Quem

sabe o Vice-Governador - Governador a partir de amanhã - também nos ouça e envie

a esta Casa um projeto de lei que trate desse assunto, mesmo que seja feita a

discussão e acabemos sua votação após as eleições. Entendemos que isso é

possível. Os policiais civis, militares, bombeiros e Agentes Penitenciários não

descansarão. Não descansaremos, Deputado Tenente Lúcio. V. Exa. serviu às

Forças Armadas por muito tempo e sabe exatamente do que estou falando. Não

descansaremos, Deputada Maria Tereza Lara, enquanto não virmos aprovado nesta

Casa o adicional de periculosidade. Os carteiros o recebem. Cento e trinta e sete

servidores da área de segurança pública morreram em consequência do serviço. Isso
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não é possível. Alguns morreram de forma cruel, como foi o caso do companheiro Cb.

Vandec, em São Gotardo, em janeiro de 2007, quando uma bala de fuzil 762 abriu a

sua cabeça. Alguns Deputados viram as fotos até com receio de olhar para elas,

tamanha a tragédia que se abateu sobre ele e sua família. E eu pergunto: quando o

governo entenderá que essa categoria de trabalhador tem que receber esse tipo de

gratificação? O Ministério Público mandou um projeto para esta Casa de gratificação

por atividade extraordinária nos finais de semana para todos os Promotores e

Procuradores. Fizemos um enfrentamento ferrenho, com muita altivez e muito

equilíbrio. Além do salário inicial de R$20.000,00, queriam ganhar R$3.650,00. Mas

esta Casa não deixou, apesar da imprensa bater na Assembleia de forma fria e

covarde, falando que queríamos foro privilegiado. Mas não estávamos permitindo que

Promotores e Procuradores ganhassem R$3.650,00 por serviços extraordinários.

Quem trabalha todos os dias de manhã, de tarde e de noite? Qual instituição neste

Estado atende a população 24 horas por dia, nos 853 Municípios? Não existe outra a

não ser a força de segurança. Atende 24 horas por dia nos 853 Municípios e não

recebe adicional periculosidade. Já postamos essa matéria no nosso site. Nossa

emenda foi derrotada. Foi derrotada não porque tinha vício de iniciativa por

inconstitucionalidade, mas por determinação de governo. Eu disse ao Governador:

vamos aprovar essa emenda. V. Exa. ou o Prof. Anastasia pode tratar desse assunto

mais adiante. Terão a delegação porque ela era autorizativa. E era isso que

queríamos naquele momento, quando a apresentamos. Nossa primeira preocupação:

nenhum Deputado desta Casa, em nome do governo, poderia falar que existe vício de

iniciativa, porque o processo foi deflagrado pelo Governador. Também não poderia

falar que a emenda é inconstitucional, porque há impacto financeiro, porque ela não

fala em percentual. Fomos derrotados na Comissão e no Plenário. Não é possível.

Cerca de 10 Estados da Federação já pagam a gratificação e o Estado que paga

menos paga 30% sobre o vencimento básico do servidor da área de segurança

pública. Há Estado que paga 40%, que paga 50%; São Paulo paga uma gratificação

por atividade especial de 100%. Então não é possível que o Governador e o Vice-

Governador não tenham essa compreensão, não tenham essa sensibilidade para

compreender que apenas durante o seu governo 137 servidores da área de
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segurança pública tombaram no cumprimento do seu dever. Tombaram defendendo a

sociedade. Será que os carteiros também andam morrendo em troca de tiros? Eles

recebem a gratificação por atividade de risco, mas os servidores da área de

segurança pública ainda não recebem.

Fazemos a discussão desse projeto porque ela é pertinente. Apresentamos emenda

ao projeto que trata do reajuste salarial. Sabemos que o ideal não seria 15%, mas

30%, 40% de reajuste. Mas, já que não deram os 30%, 40% de reajuste, poderiam ter

complementado com a gratificação da atividade de risco. Não vamos descansar. Não

vou arredar o pé desta tribuna enquanto não vir aprovado o projeto de lei que trata da

gratificação por atividade de risco. Não é possível acontecer essa falha em um

Estado do tamanho de Minas Gerais, da grandeza de Minas Gerais, com a melhor

força de segurança pública do País. É indiscutível. Todas as polícias vêm a Minas

Gerais aprender com a polícia mineira. Todas as polícias vêm aqui beber água da

fonte das forças de segurança pública do nosso Estado. Exportamos o conhecimento

no combate ao crime do ponto de vista da atividade policial. Neste Estado, temos as

melhores forças de segurança pública, mas nem por isso somos contemplados à

altura do que é exigido pela função. A Constituição Federal e a Constituição Estadual,

em seu art. 32, preveem a remuneração conforme o grau e a complexidade de cada

carreira. Por isso estamos aqui. O grau e a complexidade subentendem o risco. Um

policial toma uma decisão em frações de segundos. O Juiz e o Promotor escrevem ou

pesquisam longas teses jurídicas, doutrinas, decisões, jurisprudências. O policial tem

que decidir se morre ou salva a vítima em frações de segundos. Essa é a vida de um

policial no dia a dia. Às vezes, imaginamos que os policiais que estão em Manga, em

Extrema, depois de nossa querida Poços de Caldas, ou em Ouro Fino, Distrito de

Crisólia, estão em locais tranquilos, onde nada acontecerá. De repente, no Município

do nosso companheiro Deputado Dalmo Ribeiro, no Distrito de Crisólia, dois policiais

foram abordar um veículo suspeito numa estrada vicinal e foram mortos. O que

trazemos é a realidade.

Não estamos falando de forma demagógica; estamos trazendo fatos reais, que

acontecem todos os dias neste Estado. Somente quem entrou numa troca de tiros

sabe o quanto é perigosa. Tive a oportunidade de entrar em dezenas de trocas de
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tiros. Um patrulheiro ficou paraplégico numa troca de tiros, no dia 14/3/1993, durante

uma abordagem policial. Sei o que é ver um companheiro tombar e constatar que

realmente a atividade é de altíssimo risco. Muitos dos senhores talvez não

compreendam essa dimensão. Estar numa mesa ou num gabinete é uma experiência

daquela que diferente vivemos no dia a dia. Espero que minhas palavras ditas e

repetidas várias vezes desta tribuna possam ecoar nos ouvidos do Prof. Anastasia,

Vice-Governador, e do Governador Aécio Neves. Tenho esperança, ainda este ano,

de tratar dessa matéria nesta Casa e resolver esse assunto. Não é possível que

carteiros recebam adicional de periculosidade, enquanto servidores da segurança

pública, que morrem quase todos os dias, não recebam. A média de falecimentos é

de aproximadamente 20 servidores por ano, nos últimos sete anos.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras deixando o meu apelo ao Governador e ao

Vice-Governador. Vamos solucionar esse problema; vamos resolver esse problema;

vamos valorizar os que estão se arriscando em nome da sociedade mineira.

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

A Deputada Maria Tereza Lara* - Bom dia a todos, Deputados e Presidente Alberto

Pinto Coelho. Não poderia deixar de fazer breves considerações sobre o 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, porque sou professora

aposentada da rede estadual. Trabalhei 25 anos em escola pública. Fui Diretora de

escola e conheço de perto a situação do servidor público, sobretudo da educação.

Inicialmente, gostaria de explicar por que, ontem à noite, quando esse e outros

projetos foram votados, inclusive o dos Delegados, eu não estava nesta Casa. Sei

que a nossa prioridade é o parlamento e tenho procurado estar atenta a ela, mas,

como na segunda-feira raramente há votação, assumi um compromisso na área de

educação, em uma escola que oferece o curso técnico de agropecuária, em

Alpinópolis, Sul de Minas.

Discuti com o Deputado Padre João, nosso líder, sobre a necessidade de

comparecer a essa escola e sobre a necessidade de estar aqui para votar e pude

perceber que, apesar da importância da minha presença, um voto a mais não

mudaria a situação. O nosso Bloco PT-PCdoB-PMDB votou a favor do projeto de



____________________________________________________________________________
214

reajuste, pois não havia outra opção, mas não ficamos somente nisso, já que o nosso

bloco apresentou algumas emendas, que obtiveram exatamente os votos desse

bloco, e um voto a mais não resolveria, pois não teríamos a maioria.

Deputado Sargento Rodrigues, gostaria de informar que, como o meu pai foi

carteiro, sei da necessidade desse auxílio de periculosidade, mas concordo com V.

Exa. que o trabalho dos militares é de muito mais risco. Gostaria de registrar que V.

Exa. tem a nossa concordância e apoio em relação a essa gratificação para a

atividade de risco.

Como Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, concordamos que os

profissionais da área de segurança têm de ser bem remunerados. Eles deveriam ter

15% de reajuste e até mais, pois têm uma profissão que defende a vida e que têm de

realizar a repressão qualificada. Precisam ser bem escolhidos, pois não aceitamos

profissionais da segurança pública, e de nenhuma outra área, que não defenda

intransigentemente a vida e que não tenha valores éticos e morais muito claros e uma

vida que pode ser toda analisada antes de assumir essa profissão, pois não podem

utilizar o poder da força contra qualquer pessoa e principalmente contra os excluídos

e os mais pobres, que, muitas vezes, ficam reféns daqueles que utilizam o poder por

abuso e não em defesa da vida. Temos de ter, em Minas Gerais, policiais, civis,

militares e bombeiros, que honrem a farda e a instituição.

Gostaria também de dizer que segurança pública se faz com polícia bem valorizada

e bem formada para a repressão qualificada, mas é indispensável o investimento na

prevenção. E nisso a educação está em primeiro lugar. É indispensável que os

professores e os profissionais da educação sejam bem remunerados. O nosso bloco

apresentou três emendas, para que, pelo menos, os profissionais da educação e os

outros servidores públicos pudessem contar com esse reajuste isonômico. Todos

deveriam ter 15% de reajuste, e não 10%, a partir de 1º de janeiro, e não a partir de

maio. Os auxiliares de serviço da educação básica deveriam ter um piso salarial de

R$887,00, e não de R$772,00, para 40 horas de jornada semanal; e o piso para o

professor de educação básica deveria ser de R$1.312,85, a partir de 1º de janeiro de

2010, como manda a lei federal.

Isso é uma questão de lógica. O governo federal já criou essa lei, que garante esse
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piso mínimo para a categoria do magistério. Esperamos que o Estado valorize a

educação, pois o recurso aplicado na educação não é gasto, mas investimento. Se

investirmos mais na educação, teremos de construir menos cadeias.

Hoje, o “per capita” de um detento é de R$2.300,00 por mês, Deputado Sargento

Rodrigues, como V. Exa. sabe. Se investirmos mais em educação, teremos muito

menos penitenciárias e não usaremos os recursos provenientes de impostos para

financiar detentos que saem de lá não ressocializados. Somente cerca de 10% a 15%

deles são ressocializados. O sistema penitenciário está falido. Temos que reverter

esse quadro, o que será feito com educação. Deixo essa reflexão como uma

contribuição. Queremos chegar ao ponto de investir muito mais em educação.

Como já disse o companheiro Deputado André Quintão, temos que questionar o

processo de chegada desses projetos a esta Casa. Não houve uma comissão de

negociação com os sindicatos e com os representantes das categorias. Os projetos

chegaram aqui na última hora. Fomos colocados na parede: ou aprovamos esses

projetos, ou não haverá nenhum reajuste, porque a lei eleitoral não o permite, o prazo

está extinguindo-se agora. Deixamos essa exposição de motivos para todos que

acompanham pela TV Assembleia. O nosso bloco concluiu que o reajuste mínimo de

10% seria melhor que nada. Portanto, nos posicionamos pensando nas categorias,

nos servidores públicos, naquilo que é possível. Há o ideal e o possível. O nosso

bloco, como já foi dito, anteriormente era composto pelo PT-PCdoB, e agora há

também o PMDB. Lutamos para que o funcionário seja valorizado, para que haja

debate. Esta Casa sempre abriu espaço para audiência pública, para debate, mas

ficamos impedidos de realizar debate democrático por causa do prazo, devido à

legislação eleitoral deste ano. Dito isso, temos que continuar o debate. No momento

de discutirmos o orçamento do Estado, os PPAGs, temos que unir forças, como vem

fazendo a Comissão de Participação Popular, sob a Presidência do companheiro

André Quintão, assim como vários Deputados que participam desse debate, para

avançarmos na valorização não só em termos financeiros, mas também de

oportunidades de investimento na formação, porque a gestão da escola pública pela

Secretaria de Educação é importantíssima.

Ontem, estive em Alpinópolis, onde há um curso técnico de agropecuária. Na
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reunião de nossa comissão, hoje, às 10 horas, conversei com o Presidente Deputado

João Leite e lhe disse como me senti orgulhosa por ver jovens da zona rural, jovens

pobres participando de um “workshop” e apresentando cenas de maneira brilhante.

Todos os jovens do nosso Estado precisam ter essa oportunidade de educação, de

profissionalização, de investimento em escola pública de qualidade, em escola de

tempo integral porque é dessa maneira que combateremos a violência.

Pergunto ao Deputado Sargento Rodrigues se deseja fazer breve aparte antes de

passarmos à votação do projeto.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero apenas concordar com V.

Exa. Quando lembrei os profissionais dos Correios - tenho um primo que é carteiro e

percorre as ruas -, estava apenas fazendo um paralelo. O carteiro também corre

riscos de vida. Muitas vezes é abordado quando entrega um sedex, um talão de

cheques, além de enfrentar cães bravos. Quero apenas dizer de uma categoria que

corre riscos muito menores, infinitas vezes menores que a dos profissionais de

segurança pública. É de se notar que há discrepância e que o governo precisa

compreender isso. E se os carteiros já fazem jus ao benefício, parabéns, que

continuem a merecê-lo. A nossa linha de pensamento, de defesa e de ideal de

política pública é a de que os servidores sejam respeitados, bem-remunerados e

contemplados, cada um na sua especificidade. É por isso que a Constituição Federal,

em seu art. 39, § 1º, e a Constituição do Estado, em seu art. 32, trazem o grau e a

complexidade de cada carreira. Por que o Promotor pode ganhar R$20.000,00 no

inicial de carreira e o policial tem um salário tão diferente? Mas concordo com V. Exa.

em que o carteiro precisa ser bem-remunerado. Só fizemos um paralelo para dizer

que o risco é muito maior na área de segurança pública.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Entendi, Sargento Rodrigues, e concordo com V.

Exa. Apenas aproveito a oportunidade para mencionar a questão dos carteiros, que

nos são tão caros, principalmente, para mim, pois meu pai foi carteiro.

Apresentamos várias emendas relacionadas a escolas estaduais a fim de contribuir

e valorizar a educação pública do nosso Estado, mas, até hoje, não conseguimos que

as escolas recebessem os recursos dessas emendas. Acreditamos, Deputado Mauri

Torres, que V. Exa. conseguirá, nessa interlocução, que sejam liberadas, o mais
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rápido possível, essas emendas, pois as Diretoras estão nos procurando, e há uma

necessidade urgente desses recursos. Elas estão na expectativa de conseguir

receber esses recursos, que são uma contribuição que estamos dando - inclusive é

importante para o próprio governo do Estado, que tem de manter as escolas públicas.

Apresentamos várias emendas para as escolas estaduais, pois passei grande parte

da minha vida em escola estadual pública e conheço a sua situação no nosso Estado.

A escola precisa de apoio, de mais recursos e conta com profissionais que, mesmo

com salários baixos, são dedicados, competentes - com raras exceções, são

problemas que têm de ser tratados como tal. Temos de avançar muito mais na

qualidade da educação pública, mas a grande maioria dos profissionais,

independentemente do salário que recebem, presta um serviço de qualidade para os

nossos jovens e crianças.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Parabenizo a Deputada Maria Tereza

Lara, professora, que conhece a realidade da educação, e faço coro às suas

palavras. O nosso Bloco PT-PMDB-PCdoB fez o possível, apresentou emendas,

obstruiu, discutiu e encaminhou, mas, infelizmente, as emendas que apresentamos

para, inclusive, cumprir a Lei Federal n° 11.738/20 08, que cria o Plano Nacional de

Educação, foram rejeitadas. Apresentamos outras emendas relativas à segurança

pública, cujos profissionais fazem jus ao auxílio-periculosidade que está previsto na

Constituição do Estado, mas que, infelizmente, o governo não paga. A outra emenda

apresentada garantia dignidade aos servidores e fazia o Governador cumprir a

promessa que fez em sua campanha eleitoral. Ele prometeu que os servidores de

Minas estariam entre os mais bem remunerados do País, mas, infelizmente, isso não

é realidade.

Parabenizo, mais uma vez, a Deputada Maria Tereza Lara pelo seu trabalho,

firmeza e ética e pelo seu compromisso com a população de Minas e os servidores.

Parabéns, Deputada. Dê um abraço na Prefeita Maria do Carmo, que, com todas as

dificuldades, está colocando a casa em dia e fazendo um excelente trabalho em

Betim.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, Deputado Weliton Prado, nosso

companheiro, aguerrido defensor dos funcionários públicos. Quero lembrar que, lá em
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Betim, no governo da Prefeita Maria do Carmo e do Alex Amaral - o nosso Vice é do

PDT - firmou-se uma parceria. Temos a Escola da Gente e mais de 20 escolas em

tempo integral, exatamente como forma de prevenção à violência. Defendemos a

unidade nas três esferas de poder para mudar esse quadro de violência, o que é um

grande desafio.

Cumprimentamos os companheiros do Sindpúblicos e de todos os sindicatos, que

são importantíssimos para a democracia.

Eles têm de continuar mobilizados, porque os nossos direitos são conquistados com

mobilização popular, com unidade e com debate. Um abraço a todos. Que a nossa

Casa continue com esse compromisso de abrir espaço para o debate, para a

democracia, não permitindo de forma alguma que os projetos retroajam; e que os

projetos cheguem a tempo de fazermos debate para que, cada um na sua função -

Situação e Oposição -, consigamos avançar. Esse é o papel do Parlamento. Não

podemos abrir mão dele, porque estaríamos ferindo os nossos princípios, a nossa

consciência. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Só gostaria que ficasse registrado o posicionamento

da Oposição nesta Casa, posicionamento realmente sério. Os projetos chegaram aqui

sem nenhuma discussão. Não houve Comissão nem audiência pública para negociar

os projetos com o Sindpúblicos, o Sindpol, o Sind-UTE e o Sindijus, enfim, com o

conjunto dos servidores do Estado de Minas Gerais. Tínhamos de avançar mais. Da

maneira como está sendo votado, esse reajuste não atende às necessidades, não faz

justiça aos servidores e não cumpre a promessa que o Governador fez de valorizar os

servidores de Minas Gerais com um dos melhores salários do País. Pelo contrário;

hoje, Minas Gerais é o Estado que pior paga os seus servidores. Os servidores da

segurança pública, apesar de ser essa uma profissão de risco, não recebem auxílio-

periculosidade. Mais de 137 policiais morreram em virtude de sua atividade

profissional. Se a profissão de policial não é profissão de risco, nenhuma outra é.

Então, faz jus o auxílio-periculosidade, como está na Constituição do Estado.

A Lei nº 11.738, de 2008, estabeleceu um piso nacional na educação, mas ele não
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é cumprido. Apresentamos um grande número de emendas para melhorar o projeto,

mas infelizmente elas foram rejeitadas. Encaminhamos favoravelmente ao projeto,

votamos a favor do aumento, da valorização dos Defensores Públicos - que são os

advogados do povo, dos pobres, daquelas pessoas que mais precisam -, do reajuste

dos servidores do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Infelizmente, a

isonomia entre todos os Poderes não está sendo cumprida. O aumento poderia ter

sido retroativo a janeiro de 2010 para todos os servidores, principalmente os da área

da educação e da segurança pública, que realmente ganham menos e, por isso,

deveriam receber percentual maior, mas, infelizmente, não é o que está acontecendo.

Esses servidores praticamente não perceberão aumento. Na educação ainda há um

problema mais sério, porque se criou um teto remuneratório, não um piso de

vencimento; então, descontam-se as vantagens, a VTI, fazendo com que os

professores recebam menos do que já ganham. Esses professores, em início de

carreira, recebem menos de um salário mínimo.

Fica aqui o posicionamento do Bloco PT-PMDB-PCdoB no sentido de defender os

servidores públicos. Acho que a luta continua. Encaminhamos favoravelmente à

aprovação do projeto, mas lamentamos muito que as nossas emendas não foram

acatadas, que não houve discussão nem participação do conjunto dos servidores

públicos. Se tivesse participação, se tivesse discussão e se as nossas emendas

fossem incorporadas ao projeto, tenho certeza de que a situação mudaria muito, pelo

menos daria um alento para os servidores. Tenho convicção de que esse projeto só

está sendo votado agora por dois motivos. O primeiro foi a mobilização e a pressão

dos servidores nas ruas, no Centro Administrativo e em todo o Estado de Minas

Gerais. Isso foi fundamental. Como sempre falo, água mole em pedra dura, tanto bate

até que fura. O Parlamento, o governo, é como feijão: só funciona com pressão.

Realmente, houve pressão pesadíssima da parte dos servidores junto ao governo.

O segundo ponto é que, pela pressão e por estarmos em ano eleitoral, os projetos

chegaram a esta Casa. Não é o aumento que os servidores merecem. Não é justo,

porque o Estado tem dinheiro, o Orçamento é superior a R$40.000.000.000,00.

Dinheiro não é problema. Algumas emendas tinham o objetivo de fazer justiça, como

isonomia, retroatividade do pagamento para todos os Poderes e todas as categorias.
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A outra emenda propunha auxílio-periculosidade para os servidores da segurança

pública. Outra emenda solicitava o piso nacional para os servidores da educação.

Além disso, cumpriam promessas que o Governador fez à categoria, ou seja,

valorizar os servidores de Minas Gerais com uma das melhores remunerações. Não é

isso o que está acontecendo. O salário dos servidores públicos é baixíssimo. O

servidor público de Minas Gerais sobrevive com um salário de fome.

Fica aqui o nosso posicionamento. Vamos votar favoravelmente ao projeto, mas

deixamos aqui os nossos questionamentos, discordamos do processo e do percentual

de reajuste, que é muito pouco perto do que os servidores merecem. O Estado tem

todas as condições de melhorar esse índice. Os professores de Minas Gerais do

ensino médio, que possuem curso superior, recebem menos de um salário mínimo.

Não podemos admitir e aceitar isso em nenhum país do mundo. Fica aqui o nosso

protesto e a nossa indignação.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

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

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

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

2º turno, o Projeto de Lei nº 4.387/2010 na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.144/2010, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 11.406, de 28/1/1994, e dá outras providências. A Comissão de

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

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto

com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Carlin Moura, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº

4.144/2010. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.752/2008, 4.142,

4.147, 4.384 e 4.386/2010 (À sanção.).
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O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.390/2010, da

Mesa da Assembleia, que altera o valor do índice básico dos vencimentos dos seus

servidores. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de parabenizar os Deputados desta Casa, de

forma muito especial, nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, bem como

nosso 1º-Secretário, Deputado Dinis Pinheiro, pela sensibilidade que tiveram com os

servidores desta Casa. Nada mais justo, porque esta Casa tem um corpo técnico

excelente, Consultores, Taquígrafos, Segurança. Realmente se faz justiça a eles.

Quero deixar, de plano, meu testemunho do empenho de todos os Deputados da

Mesa, do Deputado Hely Tarqüínio, do Deputado Sargento Rodrigues, do Deputado

Alberto Pinto Coelho e do Deputado Dinis Pinheiro. Quero salientar a preocupação do

nosso Presidente, com a Casa e com nossos servidores. Fica aqui nosso

reconhecimento. Encaminhamos favoravelmente à aprovação deste projeto, que vem

fazer justiça a esses servidores tão competentes, que são os servidores da

Assembleia Legislativa.

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nº 3.929/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, inciso

34, da Constituição do Estado, alienação da terra devoluta que especifica. Em

discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Mais uma vez, quero cumprimentar os sindicatos

que aqui estão. No meu pronunciamento, esqueci-me de citar o sindicato ao qual fui

filiada a vida toda, o Sind-UTE. Quero cumprimentar todos os sindicatos que estão

mobilizados, como o Sind-Saúde e o Sindpúblicos. Recebi telefonemas dos

delegados, falando do projeto que aqui estava. Então, quero cumprimentá-los, porque

a democracia é isso. Temos de fortalecer a democracia representativa e avançar na

participativa. É muito importante que haja essa mobilização, mesmo que não

consigamos aquilo que é ideal, aquilo que desejamos, como dissemos. Não
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podemos, de forma alguma, perder a esperança. Temos de continuar essa luta.

Cumprimento todos que nos permitiram avançar minimamente. Pelo menos, no

debate, pudemos fazer isso e ajudar na aprovação dessas emendas. Queremos que

este debate seja maior, que tenha um espaço maior para a discussão desses projetos

quando aqui chegarem. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À promulgação.

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.387/2010 (À sanção.).

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007, EM

25/3/2010

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Lafayette de Andrada e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, 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. 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 do Substitutivo nº 2, apresentado em Plenário à Proposta de Emenda à

Constituição nº 14/2007, e pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 3
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(relator: Deputado Ivair Nogueira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2010.

Fahim Sawan, Presidente - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/3/2010

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

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

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

Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

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

correspondência: ofícios da Sra. Eliana Piola, Coordenadora Especial de Políticas

Públicas para as Mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (3)

prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 5.495, 5.499 e 5.500/2010; e

do Deputado Carlin Moura, convidado os membros da Comissão para a reunião de

audiência pública da Comissão de Participação Popular, em 31/3/2010, às 16 horas,

no auditório desta Casa, a qual terá por finalidade ouvir a sociedade civil organizada e

receber as propostas de Minas Gerais quanto à reestruturação do Conselho Nacional

de Segurança Pública; Antônio Marcos Pereira e Denilson Martins, Presidente e Vice-

Presidente do Sindpol, respectivamente, solicitando o apoio da Comissão à

aprovação do Projeto de Lei nº 4.349/2010; Antônio Marcos Pereira, Presidente do

Sindpol, Cláudio de Oliveira Reis, Diretor do Sinpef, José de Souza Lacerda,

Presidente da Aspcemg, Geraldo Ferreira de Castro, Diretor do Sindepo Minas,

Miguel Arcanjo Pinto Fernandes, Diretor da Adepolc, solicitando especial atenção da

Casa ao pleito de órgãos distintos das Polícias Judiciárias para terem acesso a sigilo

telefônico, informações e localização de ERBs e unidades de telefonia móvel; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
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parênteses: ofícios dos Srs. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais (20/3/2010); Marco Antônio Monteiro de Castro,

Chefe da Polícia Civil, (25/3/2010). 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 558/2007 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relatora: Deputada Maria

Tereza Lara). O Deputado Tenente Lúcio retira-se da reunião. A seguir, após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.761/2009 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

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

são aprovados os Requerimentos nºs 5.699, 5.700 e 5.744/2010. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetidos a votação, é aprovado requerimento do Deputado Delvito

Alves em que solicita seja encaminhado ao Presidente do Conselho da Justiça

Federal pedido de providências para a instalação de uma vara da Justiça Federal no

Município de Unaí, facilitando, assim, a prestação jurisdicional da Justiça Federal à

população 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, 6 de abril de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 31/3/2010

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte Bechir (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do

BSD) e Inácio Franco (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da

Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios das Sras. Lázara Maria da Silva, pedindo a transferência de seu filho Carlos

Eduardo Romualdo, detento do Presídio Francisco de Sá para Araxá; Adriana

Augusta de Moura Souza, Coordenadora Substituta da Codin-Cointer, acusando o

recebimento do Ofício nº 323/2010, da Secretaria-Geral da Mesa desta Casa, e

informando que o requerimento da Comissão já foi respondido pelo

Ofício/PRT3/Codin/nº 821/2010; e dos Srs. Desembargador Célio César Paduani,

Corregedor-Geral de Justiça, informando da impossibilidade de seu comparecimento

na reunião realizada em 22/3/2010; William Santos, Presidente da Comissão de

Direitos Humanos da OAB-MG, acusando o recebimento das notas taquigráficas da

46ª Reunião Extraordinária, realizada em 14/12/2010; Celso Eduardo Testoni Neiva,

encaminhando, para conhecimento, carta sobre o Cabo Christian Fernandes da Silva,

do Município de Catas Altas da Noruega; e de correspondência publicada no “Diário

do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Geraldo Flávio

Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico; Alexandre Silveira, Deputado

Federal; Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG (18/3/2010);

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; Frederico Guinsburg

Saldanha, Superintendente Regional em exercício do Departamento de Polícia

Federal (19/3/2010); Lucas Rolla, Coordenador da 23ª Promotoria de Justiça da

Infância e da Juventude Infracional de Belo Horizonte (25/3/2010). O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.203/2010, em turno único, e avoca a si a

relatoria dessa matéria. 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

5.676/2010. 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 (3) em que

solicita seja encaminhado ao Promotor José Antônio Baeta de Melo Cançado pedido

de providências para a apuração de denúncia de que a sede da torcida organizada
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Galoucura teria sido arrombada por policiais militares; seja encaminhado ao CAO-

Direitos Humanos e à Ouvidoria de Polícia pedidos de providências para a apuração

de denúncias contra polícial militar; Durval Ângelo e Duarte Bechir seja encaminhado

à Promotoria Especializada em Defesa do Patrimônio Público pedido de providências

para a apuração da denúncia apresentada contra o Prefeito de Minduri; Duarte Bechir

(2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

situação de desrespeito que vêm sofrendo os Vereadores da Câmara Municipal de

Minduri, incluindo ameaças de morte, agressões físicas e verbais; seja encaminhado

ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para apuração dessas denúncias;

Paulo Guedes em que solicita seja realizada reunião conjunta de audiência pública da

Comissão e a de Assuntos Municipais, para debaterem a questão das reservas

indígenas no Estado e a implementação dos programas sociais voltados para essa

população. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Célio Moreira - Délio Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.755 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.755/2009, do Deputado Gil Per eira, que dá a denominação de

Professor Hugo Werneck a próprio estadual destinado ao Ministério Público do

Estado, localizado no Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.755/2009
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Dá denominação a edifício destinado ao Ministério Público do Estado localizado no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Professor Hugo Werneck o edifício, destinado ao

Ministério Público do Estado, localizado na Avenida Cula Mangabeira, 345, Bairro

Santo Expedito, no Município de Montes Claros.

Art. 2° – 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 LEI N° 4.178 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.178/2010, do Deputado Zé Maia , que declara de utilidade

pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Frutal - Consep Frutal -,

com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.178/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de Frutal - Consep

Frutal -, com sede no Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Segurança Pública de

Frutal - Consep Frutal -, com sede no Município de Frutal.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/4/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 491/2010 (encaminhando o Balanço Geral do Estado

relativo ao exercício financeiro de 2009), do Governador do Estado - Ofício nº

36/2010, do Governador do Estado - Ofício nº 40/2010 (encaminhando a Prestação

de Contas e o Relatório Anual de Atividades relativos ao exercício financeiro de

2009), do Presidente do Tribunal de Contas - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.428 a 4.444/2010 -

Requerimentos nºs 5.808 a 5.825/2010 - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Assuntos Municipais, de Direitos Humanos, de Política Agropecuária e

de Segurança Pública - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Célio Moreira, Doutor Viana, Carlos Mosconi e Délio Malheiros - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

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

Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo -

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

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - João Leite -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana

- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo
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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 14h9min, 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 491/2010*

Belo Horizonte, 31 de março de 2010.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer de encaminhar a

V. Exa. o Relatório de Auditoria relativo ao exercício financeiro encerrado em 31 de

dezembro de 2009, que evidencia as atividades desenvolvidas pelo Sistema Central

de Auditoria Interna do Poder Executivo Estadual, em todas as suas áreas de

atuação.

Especificamente quanto às contas governamentais, o trabalho pautou-se pelo

acompanhamento dos dispositivos constitucionais e legais com ênfase no exame dos

instrumentos de planejamento e orçamento, dos dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal e da aplicação de recursos mínimos em políticas de saúde,

educação e fomento à pesquisa, conforme disposto na Carta Estadual.

Como tenho salientado, em vários de meus pronunciamentos, a gestão pública

deve-se impor como agenda central para os governantes no país, inclusive com a



____________________________________________________________________________
230

criação, em nível nacional, de debates e programas voltados para dar eficiência à

área pública e na busca de parcerias com o setor privado, com o fim de contribuir

para maior transparência das ações governamentais e fortalecer o controle social,

assegurando a boa gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade,

prioridade deste Governo.

Atenciosamente,

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.”

- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 36/2010

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, encaminhando o Relatório

de Auditoria relativo ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2009, que evidencia

as atividades desenvolvidas pelo Sistema Central de Auditoria Interna do Poder

Executivo Estadual, em todas as suas áreas de atuação. (- Anexe-se à Mensagem nº

491/2010.)

OFÍCIO Nº 40/2010

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando a Prestação de Contas e o Relatório Anual de Atividades dessa Corte

de Contas, referentes ao exercício de 2009. (- Publicado, fica o processo em poder da

Mesa, aguardando sua publicação em essencialidades.)

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 4.428/2010

Declara de utilidade pública a Associação Folclórica e Cultural Estrela da Guia de

Frutal, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Folclórica e Cultural
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Estrela da Guia de Frutal, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Folclórica e Cultural Estrela da Guia de Frutal é pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com foro na Comarca de Frutal e sede

nesse Município. De duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e

regular funcionamento desde 2008, cumprindo suas disposições estatutárias e

sociais.

Tendo em vista que a Associação atende a todas as exigências listadas na Lei nº

12.972, de 27/7/98, 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 4.429/2010

Declara de utilidade pública a Associação Guaxupeana de Defesa do Folclore, com

sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

do Folclore, com sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Guaxupeana de Defesa do

Folclore, consiste em promover atividades culturais, sociais e recreativas e de

pesquisa, resgate, divulgação, cultivo e preservação de todas as formas de cultura

popular brasileira, inclusive aquelas trazidas por imigrantes.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.430/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Jardim

Primavera, Jardim Planalto e Glória - APPG -, com sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Bairros Jardim Primavera, Jardim Planalto e Glória - APPG -, com sede no Município

de Ilicínea.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Primavera, Jardim

Planalto e Glória, com sede no Município de Ilicínea, entidade de direito privado sem

fins lucrativos, tem por escopo atuar em favor do desenvolvimento da comunidade

onde atua e consequentemente promover a melhoria da qualidade de vida de seus

membros.

Para tanto, busca integrar e dinamizar as ações da comunidade, promovendo os

vínculos de solidariedade e cooperação e solidificando o espírito associativo;

representá-la perante órgãos públicos e privados, objetivando obter respostas para as

demandas e carências detectadas; exigir o equacionamento das necessidades e

problemas dos moradores, com base em dados sobre sua situação socioeconômica e

cultural; cadastrar as famílias residentes em sua área de atuação; conscientizar a

população de suas potencialidades; executar tarefas de relevante interesse público,

funcionando como agente do processo de desenvolvimento da comunidade; ser

instrumento de formação, educação e conscientização de jovens e adultos; promover

e defender os direitos humanos; divulgar e incentivar a cultura, o esporte e o lazer;

proteger o meio ambiente; combater a fome e a pobreza; proteger a saúde, a família,

a maternidade, a infância, a adolescência e os idosos; defender o direito à moradia.

Diante da importância das ações da entidade, contamos com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar de utilidade pública a
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Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Primavera, Jardim Planalto e Glória.

- 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 4.431/2010

Dá a denominação de Prefeito João Bosco Brito Negreiros a ponte sobre o Rio

Verde localizada na divisa dos Municípios de Pouso Alto e São Sebastião do Rio

Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Prefeito João Bosco Brito Negreiros a ponte sobre o Rio

Verde localizada na divisa dos Municípios de Pouso Alto e São Sebastião do Rio

Verde.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: João Bosco Brito Negreiros foi um grande exemplo de vida para todos

os que tiveram a honra de conhecê-lo. Foi um homem simples e dedicado à família e

ao povo de Virgínia.

Íntegro, honrado e dedicado às causas nobres e progressistas dessa região, líder

político, prestou relevantes serviços na área social. Sua presença na comunidade

sempre foi marcada por forte vocação para servir ao próximo com desprendimento e

altruísmo.

Quando ocorreu a queda da ponte objeto deste projeto de lei, o então prefeito de

Virgínia, João Bosco, não mediu esforços para a construção de uma nova ponte.

Faleceu pouco tempo depois de iniciadas as obras para a reconstrução da referida

ponte.

Admirado por todos os que com ele conviveram, João Bosco tem seu nome

definitivamente ligado à história da cidade por sua ação corajosa e socialmente

relevante. É de grande importância deixar seu nome escrito na história e na memória

daqueles que o têm como exemplo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.432/2010

Declara de utilidade pública a Associação Mãos que Acolhem - AMA -, com sede no

Município de Ataleia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mãos que Acolhem - AMA

-, com sede no Município de Ataleia.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A Associação Mãos que Acolhem foi fundada em 4/10/2008 como

sociedade civil, sem fins econômicos, que tem como objetivos a proteção à família, à

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e aos

adolescentes carentes e a promoção de ações de prevenção, habilitação, reabilitação

e integração à vida comunitária de pessoas com deficiência.

A entidade também promove a integração de seus beneficiários no mercado de

trabalho por meio da realização de cursos profissionalizantes ligados às atividades de

prestação de serviços à comunidade, além de proporcionar assistência educacional

ou de saúde às famílias vulnerabilizadas.

Pelo exposto, o trabalho da Associação é extremamente meritório, e a entidade,

portanto, é merecedora de ser declarada de utilidade pública, tendo assim melhores

condições de desempenhar sua elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.433/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos de Arcos - Associarcos -,

com sede nesse Município.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Associarcos -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Wander Borges

Justificação: Almejando contribuir para a redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se, e, em 2/5/2002, foi constituída a Associação de

Artesãos de Arcos, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de natureza

beneficente e voltada para a promoção social.

A entidade em comento tem as seguintes finalidades estatutárias: prestar serviços

que contribuam para o fomento e a racionalização das explorações artesanais e

manufaturas caseiras; melhorar as condições de vida dos associados; fortalecer a

classe dos artesãos; estimular atividades econômicas, culturais, desportivas e sociais;

melhorar as condições de vida das famílias; fomentar e assistir o artesão e o produtor

caseiro; firmar convênios; prestar serviços de assistência à criança, ao adolescente,

ao idoso e à parturiente; combater a fome e a pobreza e defender o meio ambiente.

Como visto, a Associação presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social, contribuir para seu desenvolvimento humano e

promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a Associação de Artesãos de

Arcos busca a construção de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma

alternativa de desenvolvimento que promova a inclusão social com justiça e a

universalização dos direitos sociais, culturais, civis e ambientais.

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 4.434/2010
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Dispõe sobre a comercialização e distribuição das pulseiras coloridas conhecidas

popularmente como pulseiras do sexo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a comercialização e distribuição das pulseiras coloridas

conhecidas popularmente como pulseiras do sexo.

Art. 2º - O não cumprimento desta lei implicará multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), e, em caso de reincidência, cassação

da licença de funcionamento do estabelecimento que fornecer o produto.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Célio Moreira

Justificação: As pulseiras coloridas conhecidas popularmente como pulseiras do

sexo viraram moda entre as crianças, principalmente entre meninas e meninos pré-

adolescentes. Originados na Inglaterra, esses adereços carregam um significado

sexual com consequências muito graves, potencializadoras de condutas perigosas

que colocam em risco crianças e adolescentes.

As referidas pulseiras parecem inofensivas, mas não são. A verdade irrefutável é

que esses adereços foram criados com uma finalidade e um apelo de “marketing” que

vincula seu uso ao jogo mediante o qual os participantes trocam favores sexuais

relacionado com as cores das pulseiras. Sabe-se que cada cor representa uma ação

que vai desde um inocente beijo no rosto até uma relação sexual completa.

Em todos os lugares do Brasil há narrativas de fatos constrangedores envolvendo

usuários das pulseiras: crianças perseguindo outras, tentando cobrar beijos e outras

manifestações de sexualidade, supostamente pelo direito adquirido no jogo.

Ora, não adiantam campanhas contra pedofilia, contra gravidez na adolescência,

contra doenças sexualmente transmissíveis se não houver a preocupação com a

gênese das mazelas. É público e notório que a banalização do sexo é responsável

pelos índices elevados que o Brasil ostenta de aids, abortos, prostituição e gravidez

na adolescência. Enquete recente do Estadão diz que 76% dos entrevistados acham

que os pais devem proibir o uso das pulseiras do sexo:

http://www.estadão.com.br/noticias/suplementos,pais-devem-impedir-os-filhos-de-
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usar-as-pulseiras-do-sexo,485003,0.htm.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - é cristalino em afirmar que é dever

da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar à

criança e ao adolescente a efetivação de todos os direitos referentes à vida, à saúde,

à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Sem

sombra de dúvidas, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade

física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da

imagem e da identidade, entre outros.

Por fim, faz-se importante ressaltar o art. 241-D do ECA, que dispõe:

“Art. 241-D - Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de

comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único - Nas mesmas penas incorre quem:

I - facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito

ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;

II - pratica as condutas descritas no “caput” deste artigo com o fim de induzir a

criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.”.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.435/2010

Declara de utilidade pública a Associação Embaixada do Altíssimo - Geração de

Davi -, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Embaixada do Altíssimo -

Geração de Davi -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Célio Moreira

Justificação: A Associação Embaixada do Altíssimo - Geração de Davi - sem fins
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lucrativos, tem por finalidade amparar mulheres, gestantes, crianças e adolescentes,

a fim de promover assistência social, defesa da ética, da paz, da cidadania, dos

direitos humanos, combate a pobreza, bem como assegurar outros valores

universais.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo o pleito, 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 4.436/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de

Coromandel – AAPCC –, com sede no Município de Coromandel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos e

Produtores Caseiros de Coromandel – AAPCC –, com sede no Município de

Coromandel.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Congregando as pessoas físicas que exercem a atividade de artesão

ou que se dedicam à fabricação de produtos caseiros, de forma não industrializada, a

Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Coromandel foi fundada em 1997,

como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

A entidade tem como finalidade fortalecer o espírito associativo entre seus

membros, promovendo a defesa de seus direitos e legítimos interesses; promover o
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aprimoramento do trabalho desenvolvido por meio do aumento da produtividade e da

qualidade dos produtos; implementar a divulgação e comercialização dos produtos

com a participação em feiras e eventos similares; buscar novas tecnologias para o

incremento da eficiência e produtividade, com vistas a gerar renda para seus

associados.

Considerando a importância do trabalho desenvolvido pela Associação para a

comunidade em que está inserida, 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.437/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares e Pequenos

Produtores de Leite/Derivados de Olhos D’Agua e Região - Aagrif -, com sede no

Município de Olhos D’Agua.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares e Pequenos Produtores de Leite/Derivados de Olhos D’Agua e Região -

Aagrif -, com sede no Município de Olhos D’Agua.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

2/2/2007, tem por objetivos a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir

para o fomento e racionalização das explorações agropecuárias e não agropecuárias

para melhorar as condições de vida de seus associados, proporcionar a melhoria do

convívio por meio da integração de seus associados, proporcionar aos associados e

seus dependentes atividades econômicas, culturais, desportivas e sociais, melhorar

as condições de vida das famílias e fomentar e assistir as famílias de agricultores em

suas atividades. Além disso, propõe-se a firmar convênios com associações

congêneres, autarquias federais, estaduais, municipais e outras, desenvolver canais
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de comercialização dos produtos e serviços de seus associados por meio de feiras,

lojas e outros instrumentos, inclusive no exterior, auxiliar na comercialização de

produtos de seus associados emitindo, se for o caso, notas fiscais em nome deles,

buscar meios para exportar e promover a exportação dos produtos de seus

associados, nos termos das legislações pertinentes, promover a assistência à

criança, ao adolescente, às gestantes e anciãos, implementar programas que

contribuam para a segurança alimentar, o combate à fome, à desnutrição e à pobreza

e trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de vida.

O processo objetivando a utilidade pública, da referida Associação encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.438/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Palmito da Estrada

Real da Região dos Inconfidentes - Aperi -, com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Palmito

da Estrada Real da Região dos Inconfidentes - Aperi -, com sede no Município de

Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Padre João

Justificação: Trata-se de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,

fundada em 30/10/2004, que tem por finalidades congregar os produtores de palmito

da Estrada Real da Região dos Inconfidentes; organizar a atividade produtiva; prestar

assistência técnica ao quadro social, em estreita colaboração com os órgãos públicos

atuantes no setor; obter recursos para financiamento de custeio de lavouras e para

investimentos dos associados; promover, com recursos próprios ou convênios, a
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capacitação associativista e profissional do quadro social, funcional, técnico,

executivo e diretivo e prestar outros serviços relacionados com a atividade econômica

dos associados.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- 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 4.439/2010

Declara de utilidade pública o Grupo Teatral Pirraça em Praça, com sede no

Município de Fruta de Leite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Teatral Pirraça em Praça, com

sede no Município de Fruta de Leite.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado sem fins lucrativos, fundada em

8/2/2005, a entidade de que trata este projeto de lei tem por finalidades: preservar os

encontros de caráter social, cultural e artístico, visando ao aprimoramento da

formação teatral; promover e divulgar a cultura e a arte popular em todas as suas

manifestações, através do teatro, da música, da promoção de “shows”, festivais,

debates, exibições cinematográficas folclóricas, publicações jornalísticas e literárias

sem fins lucrativos, a fim de dar oportunidade à difusão de ideias, tradições, hábitos

sociais da comunidade; contribuir para a formação, a integração e a organização

comunitária nas áreas de lazer, cultura e convívio social; prestar serviços de utilidade

pública; contribuir para o aperfeiçoamento profissional; permitir a capacitação dos

cidadãos no exercício do direito de expressão; lutar pelo respeito aos valores éticos

da pessoa e da família; realizar intercâmbio de caráter cultural com entidades
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congêneres; celebrar convênios com entidades governamentais.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública de 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 para aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.440/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida, com sede no

Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida,

com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Padre João

Justificação: Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

20/5/2004, a Associação tem por finalidade ser um instrumento de caráter social,

educacional e profissionalizante. Presta os seguintes serviços: promoção de

programas e projetos visando o desenvolvimento integral à família, à maternidade, à

infância, à adolescência e à juventude; atuação em defesa dos direitos sociais e

garantias fundamentais da pessoa humana; promoção de desenvolvimento e

capacitação profissional, bem como inclusão ou recolocação no mercado de trabalho,

podendo realizar palestras, cursos regulares e treinamentos por meios próprios ou

através de convênios e parcerias com terceiros; elaboração e realização de

programas e projetos de difusão e acesso à cultura, abrangendo as diversas áreas de

manifestação cultural; desenvolvimento e implantação de programas e projetos de

sistemas alternativos de geração de renda; prestação de serviços na área de

comunicação em geral; desenvolvimento pessoal e social através do esporte, cultura
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e lazer; apoio à recuperação e reinserção social de dependentes químicos.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

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 4.441/2010

Declara de utilidade pública o Projeto Beira da Estrada, com sede no Município de

Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Beira da Estrada, com sede no

Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: O Projeto Beira da Estrada, com sede no Município de Uberaba, é uma

entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade o resgate da cultura e a

valorização do produtor familiar rural; a valorização do conhecimento existente no

campo; a promoção da melhoria das condições de vida das famílias do campo; a

promoção da educação ambiental.

Tais objetivos demonstram a enorme relevância de fortalecer o desenvolvimento

rural, especialmente das famílias e das pequenas comunidades residentes no campo.

É, indubitavelmente, a agricultura familiar um dos pilares do desenvolvimento regional

e nacional, uma vez que responde pela maior parte da produção de alimentos, bem

como pela geração de emprego e renda no campo.

Por essas razões, é primordial que este 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.442/2010

Declara de utilidade pública a Associação Missionária Evangelística - AME -, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

- AME -, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação Missionária Evangelística - AME - é uma entidade sem

fins lucrativos e tem como finalidade buscar, estimular e trabalhar em prol da unidade

visível do corpo de Cristo, implantar ações comuns entre as diferentes denominações,

grupos e segmentos evangélicos, na área de evangelização, e promover a educação

para crianças em todas as áreas, na busca de sua formação integral, possibilitando-

lhes o bem-estar social, moral e espiritual, e a edificação e ação social.

Além disso, visa zelar pela pregação e preservação da palavra de Deus.

Tais objetivos se coadunam perfeitamente com as preocupações cidadãs, de

diversas matizes, de formar o ser humano para que esse, com sua atuação, possa

tornar melhor o mundo onde vive.

Por essas razões, é primordial que esse projeto se transforme em lei estadual.

- 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 4.443/2010

Altera a Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, através da MGI - Minas Gerais Participações S. A.,

autorizado a realizar concessão de uso dos imóveis de interesse social de que trata a

Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, e que não tenham sido negociados nem

alienados até a data do início da vigência desta lei.

Parágrafo único - A concessão de uso se dará mediante contrato de direito público.
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Art. 2º - Serão beneficiados os possuidores de imóveis de até 360m² (trezentos e

sessenta metros quadrados), bem como os possuídores de área indivisível de até

500m² (quinhentos metros quadrados) que tenham ocupado os imóveis por cinco

anos, ininterruptamente e sem oposição.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo passa a ser, de

pleno direito, detentor da posse que seu antecessor detinha, desde que resida no

imóvel por ocasião da abertura da sucessão.

Art. 3º - A entidade familiar beneficiada por esta lei não poderá ser proprietária de

outros imóveis nem possuir renda familiar superior a cinco salários mínimos.

Art. 4º - Os beneficiados por esta lei não poderão repassar os imóveis a terceiros,

sob pena de perda da concessão.

Art. 5º - A MGI - Minas Gerais Participações S. A. identificará os beneficiários,

procedendo a fiscalização documental, e os dados relativos a cada imóvel, como área

e limites, e, se necessário, organizará a respectiva matrícula no registro de imóveis

competente.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: O art. 19 da Lei nº 13.439, de 30/12/99, dispõe: “Para os efeitos desta

lei, os imóveis serão considerados disponíveis quando não houver interesse público,

econômico e social em mantê-los no domínio do Estado”. A opção pelo instituto da

concessão de direito real de uso, sem ônus, é oportuna, uma vez que essa forma de

contrato possibilita à administração transferir ao particular, como direito real resolúvel,

o uso do imóvel. Como é sabido, a concessão de uso, como direito real, é transferível

por atos “inter vivos” ou por sucessão legítima ou testamentária, a título gratuito ou

remunerado, com a vantagem de que o imóvel reverte à administração caso o

concessionário não lhe dê o uso prometido ou se desvie de sua finalidade contratual.

Segundo dados da Comissão Especial que discutiu o assunto, há 607 imóveis de

posse de famílias de baixa renda, e a concessão representaria pouco para o Estado

em termos de repercussão financeira. Este projeto poderá pôr fim à injustiça contra

centenas de famílias carentes, distribuídas por todo o Estado, mas, sobretudo, na
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região do Vale do Aço. São possuidoras de boa-fé, a maioria delas em condições

precárias de sobrevivência, e merecem que essa situação encontre um fim pacífico e

justo, que atenda aos princípios da dignidade humana e valorize o instituto da

moradia de interesse social.

- 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 4.444/2010

Declara de utilidade pública a Creche Criança Feliz do Ana Moura, com sede no

Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Criança Feliz do Ana Moura,

com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Creche Criança Feliz do Ana Moura fundada em 16/3/97, é uma

instituição de direito privado, beneficente, que exerce atividades filantrópicas, de

natureza associativa, sem fins lucrativos, com importantes trabalhos na área social.

Tem como finalidade amparar e educar crianças sem recursos financeiros,

ministrando-lhes a educação infantil e combatendo sua fome e pobreza. A

documentação apresentada confirma que a sua Diretoria é constituída por pessoas

idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,

atendendo, dessa forma, os requisitos legais para a declaração de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.808/2010, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que sejam instaladas
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câmeras do projeto Olho Vivo nas avenidas que menciona, situadas no Bairro Santa

Inês, em Belo Horizonte. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.809/2010, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

Chefe do Detran-MG pedido de providências para que volte a ser realizado na região

do Barreiro, em Belo Horizonte, exame de direção para obtenção de Carteira

Nacional de Habilitação, se possível no local onde se realizava, no Bairro Teixeira

Dias.

Nº 5.810/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro dos Transportes pedido de providências com vistas à construção de um

viaduto na BR-153, no entroncamento com a MG-497. (- Distribuídos à Comissão de

Transporte.)

Nº 5.811/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Contas pedido de informações sobre a auditoria

operacional realizada por esse órgão a pedido da Comissão Especial do Ipsemg,

aprovada por unanimidade pelo Conselho do Tribunal. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.812/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Araxá Taekwon-do pelos seis anos de sua

constituição. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.813/2010, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a concessão do

Título de Cidadania Honorária ao Sr. Domício Proença Filho. (- À Comissão de

Cultura.)

Nº 5.814/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Transportes e ao Gerente do Programa

Aeroportuário de Minas Gerais pedido de providências para a pavimentação asfáltica

da pista de pouso do aeroporto situado no Município de Peçanha.

Nº 5.815/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências com vistas à pavimentação

asfáltica do trevo que menciona, no Município de Peçanha.

Nº 5.816/2010, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Sebastião Donizete de Souza pelo recebimento do título de
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Cidadão Honorário de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 5.817/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho da Justiça Federal pedido de providências

para a instalação de uma vara da Justiça Federal no Município de Unaí. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.818/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Políticas Antidrogas pedido de providências para

que apoie a construção da sede da Comunidade Terapêutica Santa Mãe da

Providência, no Município de Manhuaçu, destinada à recuperação de dependentes

químicos. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.819/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à 20ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar pedido de

informações sobre a existência de procedimentos instaurados contra os policiais

militares Wayne Campos, Leandro Damas Torres e Leandro Augusto Chagas de

Andrade, lotados nesse Batalhão. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.820/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público pedido de providências

para que investigue a omissão do CAO de Meio Ambiente, que não respondeu ao

requerimento do Conselho Estadual de Assistência Social, encaminhado em 2005,

solicitando o cumprimento de duas cláusulas socioambientais pelo Consórcio

Candonga nos Municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Nº 5.821/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ouvidor-Geral do Estado pedido de providências para que

investigue a ausência dos servidores Danilo Vieira Júnior, Superintendente Regional

de Meio Ambiente da Supram - Zona da Mata, e Geraldo Fausto da Silva, Vice-

Diretor-Geral do IEF, na audiência pública do dia 26/3/2010, no Município de Santa

Cruz do Escalvado. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.822/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional e à Corregedoria do

Sistema Prisional pedido de providências para a apuração de denúncia de suposto

assédio moral e perseguição política pelo Diretor-Geral e pelo Diretor de Segurança
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do Presídio de Januária contra Wellington Borges Lisboa. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.823/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria e ao 12º Batalhão da PMMG pedido de informações

sobre a apuração da conduta do Cb. Antônio Carlos de Oliveira Filho e de outros

militares, supostamente envolvidos em casos de violência policial no Município de

Ipanema. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.824/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a apuração de

denúncias sobre ameaças de morte e agressões físicas e verbais que vêm sofrendo

os Vereadores à Câmara Municipal de Minduri, bem como para a designação de

equipe que proceda à referida apuração, oriunda de Belo Horizonte.

Nº 5.825/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas 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 Extraordinária dessa Comissão 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.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Direitos Humanos, de Política Agropecuária e de Segurança Pública.

Questões de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Em função da correspondência do Governador - e

percebemos aqui o destaque do Governador na importância de Minas Gerais -,

aproveito para trazer uma triste notícia a este Plenário: ainda não foi publicado o ato,

mas ontem o Presidente Lula tomou uma decisão e não nomeará, conforme tinha

sido garantido pelo Vice-Presidente da República e pelos Ministros de Minas Gerais,

o Desembargador Antonino Baía para Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Deve
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ser publicada até o final da semana a nomeação de um Desembargador do Ceará,

indicado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Asfor Rocha. Isso

demonstra, apesar de verificarmos o contrário nos relatórios, um desprestígio grande

para Minas Gerais. Estamos perdendo nas Cortes Superiores do Brasil o nosso

quarto Ministro, alguém com uma grande história, como a do Desembargador

Antonino Baía, homem íntegro e sério. Esse Desembargador está sendo preterido em

favor de um Desembargador do Quinto Constitucional, que há apenas dois anos

exerce o cargo em seu Estado. Isso não é demérito nenhum, mas são dois anos

frente a 30 anos de carreira jurídica de Antonino Baía. Então, penso que o

Governador deve uma explicação a Minas Gerais, assim como todos os Ministros

mineiros, pois essa é a quarta perda sem substituição de um Ministro de Minas. É

lamentável dar conhecimento a Minas de uma situação como essa, que demonstra o

desprestígio da política de Minas Gerais. A ex-Ministra Dilma estará hoje e amanhã

em Minas, e este Deputado tomou uma decisão: por ser a ex-Ministra Dilma mineira e

pertencer ao meu partido, não acompanharei sua agenda. Eu mesmo tive a

oportunidade de manifestar-lhe a importância para nós, de Minas Gerais, de termos o

Desembargador Antonino Baía no Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que na

Justiça prevalece o coronelismo. Um dia a história demonstrará os motivos escusos

que estão por trás da não nomeação de um grande homem, o Desembargador

Antonino Baía. Este Deputado nega-se a acompanhar a ex-Ministra Dilma - e

comunicarei isso oficialmente ao PT, como Secretário-Geral do Partido - porque

considera esse fato um desprestígio. É desprestígio, ainda, para o Governador, que

encaminha todos esses relatórios e também havia se empenhado. Considero isso um

desprestígio muito grande para este Deputado e também para o Deputado Adalclever

Lopes. Realizamos um jantar em Brasília, como forma de apoio, com Deputados

Federais de vários Estados. O Presidente da Assembleia esteve presente, assim

como o Deputado Lafayette de Andrada. Não tenho nada contra o Desembargador do

Quinto Constitucional, mas, com apenas dois anos de mandato, um jovem

Desembargador substituir uma pessoa com a história de vida do Presidente do TRE é

uma humilhação para Minas Gerais. A história mostrará os motivos dessas escolhas.

Infelizmente, esse coronelismo no Judiciário demonstra que os motivos não são os
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mais republicanos. Tenho a certeza disso.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, quero hipotecar solidariedade ao

Deputado que se manifestou em relação ao Desembargador Antonino Baía Borges. A

Bancada do PMDB se posicionou favoravelmente a essa indicação, assim como a

Bancada do PT. Lamentavelmente, não obtivemos o êxito esperado, não pela

pessoa, mas pelo reconhecimento dos 30 anos de grandioso trabalho jurídico no

Estado de Minas Gerais, pela amizade que criou em todas as esferas do Poder:

Executivo, Legislativo e Judiciário. O Desembargador Baía Borges é uma referência

em Minas Gerais, homem querido, estimado e equilibrado. Quando assumiu o TRE,

em pouco mais de dois meses esse órgão acelerou todos os processos, decisões

ocorriam a toda hora, todos os dias. Ele demonstra competência por onde quer que

passe. Os exemplos mais recentes estão nos jornais. Diariamente, vemos uma

decisão a respeito daqueles célebres processos eleitorais que não andavam em

Minas Gerais. Fica aqui o nosso repúdio. Tomarei a liberdade de telefonar para os

Ministros do meu partido a fim de que reajam a essa escolha do Presidente Lula

quanto a um cidadão que tem qualidades, mas menos qualidades do que o

Desembargador Baía Borges, que merece desta Casa todo o apoio, todo o suporte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos acompanha no Plenário da Assembleia Legislativa, telespectadores

da TV Assembleia, nas últimas semanas a imprensa tem divulgado, com frequência,

a ocorrência de estupros aparentemente relacionados ao uso das já conhecidas

pulseirinhas do sexo. Para quem não sabe, o uso dessas argolas foi importado no

ano passado da Inglaterra, onde representam uma senha para a intimidade sexual. A

preta, por exemplo, sinaliza a abertura para o ato sexual. Cada cor determina um

nível de intimidade. Gostaria de relacioná-las: amarela, abraço; rosa, mostrar o peito;

laranja, dentadinha de amor; roxa, beijo com a língua, talvez sexo; vermelha, “lap

dance”; verde, sexo oral a ser praticado pelo rapaz; branca, a menina escolhe o que

quiser; azul, sexo oral a ser praticado pela menina; preta, sexo com a menina na
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posição do missionário. Essa é a senha.

O mais recente fato envolvendo as tais pulseirinhas do sexo foi registrado em

Londrina, onde uma pré-adolescente de 13 anos foi violentada sexualmente por

quatro rapazes, quando saía da escola. A vítima que teve a argola preta rompida

contou à polícia que foi forçada a pagar a prenda aos jovens porque teve medo de

recusar. Em Manaus, no Amazonas, a polícia relaciona ao uso das pulseiras o

assassinato de duas adolescentes, crimes acontecidos nesse final de semana.

Recentemente um jornal local fez uma abordagem sobre o uso das pulseiras nas

escolas públicas de Belo Horizonte, constatando que também na Capital mineira o

adereço é uma verdadeira febre que preocupa profissionais do ensino público.

Escolas tradicionais, como o Instituto de Educação e outros educandários da Capital,

convivem com a invasão das pulseiras adornando os braços das jovens. Das alunas

entrevistadas, algumas disseram que não sabiam do simbolismo das pulseiras que

usavam, mas outras admitiram que conhecem o jogo. Uma menina chegou a revelar

que gostaria que um colega arrebentasse sua argola preta, que é um convite para o

ato sexual. O preocupante é que muitos pais não sabem o significado das argolas, e

mesmo algumas jovens que aderiram à moda desconhecem seu simbolismo sexual.

Estou certo de que encontraremos quem considere injustificável essa nossa

preocupação. No entanto, os fatos já registrados pela imprensa nos conduzem à

conclusão de que se trata de um jogo perigoso e, assim sendo, é melhor prevenir que

remediar. Felizmente, até o momento não temos registros em Minas Gerais de

violência sexual relacionada ao uso das pulseiras, mas não devemos e não queremos

pagar para ver.

Redes sociais relacionadas, como “Orkut” e “Facebook”, têm comunidades

dedicadas aos fãs das pulseiras. Uma delas reúne milhões de adeptos, cuja maioria é

composta de crianças e adolescentes. Por isso, como pai e homem público que

procura pautar suas ações em defesa da vida e da família, venho anunciar à família

mineira que entrei com um projeto de lei nesta Casa proibindo o uso das pulseiras do

sexo nas escolas públicas, bem como a comercialização do citado adereço no

Estado.

Há uma realidade configurada de que essa brincadeira que expõe e estimula a
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sexualidade de crianças e adolescentes abre espaço para o conflito e as reações de

ciúmes e agressões. Pior que isso, senhoras e senhores, Deputados e Deputadas,

esse jogo é uma senha também para os pedófilos, infame grupo que vive à espreita

de um descuido qualquer das famílias para atacar crianças e pré-adolescentes. Em

alguns Municípios de Santa Catarina, o sinal de alerta já foi dado pelo poder público.

Em Itajaí, por exemplo, a Câmara Municipal aprecia um projeto de lei que proíbe o

uso das pulseiras nas escolas. No Município de Navegantes, já vigora lei com igual

proibição.

Sei que, muitas vezes, a ingerência do poder público em situações dessa natureza

pode ser entendida como reacionária, principalmente pelos jovens. No entanto,

entendo que é nosso dever, como legisladores, agir em defesa de nossa juventude e

dos valores da família. As pulseiras do sexo são um modismo preocupante,

principalmente em um País que apresenta um número tão significativo de estupros e

várias outras agressões sexuais.

Sei que a iniciativa do meu projeto, proibindo tais pulseiras na rede pública estadual

de ensino, irá surpreender e até mesmo provocar reações de descontentamento nos

jovens que usam o adereço. Mas, ainda que correndo o risco de ser mal-entendido,

minha consciência de homem público e meu coração de pai me alertam para a

necessidade dessa iniciativa, ainda que ao custo da crítica de alguns setores.

Devemos ter a dignidade de correr riscos de popularidade quando está em jogo a

defesa do bem comum. E não há bem mais importante que a família, a meu ver. Mas

entendo que não basta proibir. Os pais também devem manter-se atentos à postura

de seus filhos em relação a essa questão e orientá-los sobre os riscos a que o uso

dessas argolas os expõe. Considero sempre oportuno alertar nossas crianças sobre

os riscos de uma exposição física, da liberdade sexual sem responsabilidade,

conduta que tantos prejuízos traz à família e a elas próprias. Devemos estar atentos

às armadilhas que tentam cooptar a juventude em várias formas de embalagens, nas

páginas da internet ou nas esquinas. Por isso, peço aos meus nobres pares que me

ajudem a aprovar esse projeto. Vamos evitar males maiores, para não termos que

remediar tragédias futuras.

Quero aproveitar este momento também para lembrar que, embora tropeçando na
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rejeição de grupos contrários à moralização política neste país, o Presidente da

Câmara dos Deputados tenta colocar em votação amanhã o projeto de iniciativa

popular conhecido como Ficha Limpa. Há vários parlamentares lutando para que essa

lei vigore para as próximas eleições. Por outro lado, existe também o temor de que a

proposta não passe ou que seja tão emendada que o projeto fique desvirtuado. Não

podemos esmorecer, senhoras e senhores, diante desta oportunidade histórica de

resgatar a moralidade neste país e impedir que pessoas de presente e passado

duvidosos tenham assento no poder. Precisamos continuar lutando pela aprovação

desse projeto, que reflete a maciça vontade popular. Que ele seja acolhido como um

presente para este país.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado. Parabenizo V. Exa. por

seu pronunciamento, que, num primeiro momento, traz uma reflexão anunciando a

proposição de projeto que, com certeza, merecerá eco e caráter de urgência em sua

tramitação neste Parlamento, dado, acima de tudo, o seu objetivo. Todas as vezes

que falamos de filhos, escolas e crianças, falamos de família. É nosso dever, sim, é

dever deste Parlamento preservar a pedra angular da sociedade, a “cellula mater” da

sociedade, os nossos filhos e alunos, não somente dentro da unidade familiar como

dentro das escolas e na sociedade. Sua iniciativa é interessante, e devemos discutir

em abrangência maior com as escolas, fazer essa reflexão, demonstrar a

preocupação do parlamentar com a criação do jovem. Graças à iniciativa, também, do

Conselho da Juventude de Belo Horizonte, que tem reestruturado e encaminhado os

jovens e adolescentes, levando-os a fugir de drogas e outros caminhos que não

devem ser seguidos.

Portanto louvo a iniciativa de V. Exa. e parabenizo-o também por apresentar esse

projeto da ficha limpa, que certamente será aprovado pelos parlamentares. Acho que

é uma obrigação do parlamentar ter sua ficha, sua trajetória, idônea e ilibada, sem

qualquer questionamento judicial. É de lamentar que seja necessária a criação de um

mecanismo para que se adote efetivamente a ficha limpa, que deve ser condição

“sine qua non” para a candidatura. Para apresentar o seu nome e merecer o apoio

dos eleitores às urnas, o candidato deve mostrar a sua história de vida e de sua

família. Então quero louvar também essa iniciativa de V. Exa. Como primeiro
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Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar nesta Casa, estou imbuído

do mesmo sentimento e me uno a V. Exa. nessa preocupação, para que seja

aprovado esse projeto e cumpridas, com todo rigor, as determinações da ficha limpa

dos candidatos que irão disputar o pleito em outubro próximo. Parabéns a V. Exa. por

esses dois momentos de lucidez.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da

Comissão de Constituição e Justiça e honrado Deputado, que comunga da nossa

preocupação em defesa da vida e da família. Deputado, mesmo correndo o risco de

ser mal-entendido - lembrando que, em um momento pré-eleitoral, algumas pessoas

têm medo de levantar essa discussão -, apresentamos esse projeto para apreciação

dos nobres pares. Como eu disse, é preferível atacar agora e pecar pelo excesso a

omitir. Nesse caso, já há registro de estupros e de mortes, e a maioria das crianças e

jovens entrevistados por um jornal da Capital não sabe ou não tem conhecimento do

significado do uso dessas pulseiras de silicone. Vou repetir o significado: a amarela,

um simples abraço; a rosa, mostrar o peito; a laranja, dentadinha de amor; a roxa,

beijo com língua, talvez sexo; a vermelha, dança erótica a curta distância; a verde,

sexo oral a ser praticado pelo rapaz; a branca, a menina escolhe o que quiser; a azul,

a menina faz sexo oral; a preta, sexo com a menina na posição papai... A dourada,

sexo oral simultâneo; a listrada, sexo na posição... Vou abster-me de falar a posição.

A grená, sexo anal; a transparente, sexo com parentes consanguíneos; e a marrom,

sexo escatológico. Ora, a maioria dessas crianças e jovens não sabe o significado.

Assim, mesmo correndo o risco de ser impopular, apresentamos esse projeto.

Para concluir, Presidente, acho interessante discutirmos nas comissões desta

Casa, com a participação de escolas e conselhos, essa febre que não se vê só em

Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, imprensa,

pessoas que nos acompanham das galerias, funcionários da Casa e telespectadores

da nossa querida TV Assembleia. Na tarde de hoje venho manifestar um

agradecimento ao atual Governador Antonio Anastasia, Vice-Governador à época,
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por ter atendido solicitação deste Deputado, pelo cumprimento do acordo da

equiparação das tabelas do vencimento básico dos profissionais de educação básica:

Assistente Técnico Educacional - ATE -; Assistente de Educação - ASE -; e

Assistente Técnico da Educação Básica - ATB -, visto que o citado acordo foi

realizado em novembro de 2008, reconhecido em projeto de lei encaminhado a esta

Casa, aprovado e já sancionado, resultado de persistente trabalho com os citados

servidores, incluindo a Comissão de Educação desta Assembleia. Solicitei

audiências, visitas, entre outras ações, o que contribuiu para o reconhecimento da

equiparação por ele solicitada.

Relembrando os fatos: dia 17/5/2006 foi realizada audiência pública da Comissão

de Educação, que eu presidia à época, no Plenário desta Assembleia, local escolhido

em virtude de recorde de presença, atendendo meu pedido para tratar da

equiparação salarial dos técnicos e analistas da educação básica - cerca de 3 mil

servidores - com os cargos correspondentes, obedecendo aos parâmetros de valores

das tabelas de carreira da Seplag. Logo em seguida, entreguei a Renata Vilhena,

Secretária de Planejamento e Gestão, as notas taquigráficas da referida reunião.

Nos dois anos subsequentes, enviei diversos ofícios, realizei reuniões na Seplag e

na Secretaria de Educação, audiências na Secretaria de Governo e na Vice-

Governadoria, até que, em 2008, foi concretizado o acordo reconhecendo a

necessidade da equiparação dos ATBs, dos ATEs e dos ASEs com os cargos

correspondentes da Seplag. Em virtude da crise econômica em 2008 e 2009,

infelizmente, apesar de aprovado, o acordo não foi cumprido.

Desde a referida data, venho cobrando insistentemente o cumprimento do acordo e

recebendo insistentes apelos por meio de e-mails e correspondências de todos os

funcionários distribuídos Estado afora. Tenho feito isso por meio de ofícios,

audiências, pronunciamentos em Plenário, manifestações na imprensa; aliás, no dia

26/2/2010, em viagem com o à época Vice-Governador Antonio Anastasia, entreguei-

lhe ofício em que defendi a urgente necessidade do cumprimento do acordo.

Finalmente minha solicitação foi atendida, encaminhada a esta Casa por meio do

Projeto de Lei nº 4.387, de 24/3/2010, já aprovado e transformado na Lei nº 18.802,

de 1º/4/2010.
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No mesmo projeto de lei, a educação básica também foi beneficiada com um

aumento de 10% para especialistas, auxiliares de serviço, professores, Diretores e

Diretoras, Secretários e Secretárias de escolas, entre outros profissionais.

Entretanto, tenho uma ressalva muito importante: continuarei a reivindicar a

observância do piso salarial do professor. Não posso concordar que professores com

20 anos ou mais de serviços prestados ao Estado, que já comprovaram a sua

competência e dedicação ao serviço público, que conquistaram quinquênios e

vantagens pessoais, tenham esses direitos considerados na composição do piso

salarial. Devemos lutar contra isso.

Com todo o respeito que tenho por aqueles que estão começando, é

completamente injusto um profissional que esteja trabalhando há décadas receber o

mesmo valor de quem está, por exemplo, há um ano prestando serviços.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado. Parabenizo V. Exa.

pelo pronunciamento, demonstrando toda a sua trajetória como membro da Comissão

de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, como também o fui, com V. Exa. e

tantos outros. Tivemos uma caminhada em que houve muita dedicação aos

servidores. Nunca nos faltou a participação e a seriedade do Vice-Governador, hoje

Governador Anastasia, em tratar a educação como a menina dos seus olhos,

garantindo, de forma efetiva, os direitos a todos os que estavam, ao longo do tempo,

sem merecer qualquer atenção por parte do governo.

Avançamos muito. Realizamos audiências públicas, como V. Exa. afirma, todos os

Deputados representando a educação, e eu, particularmente, representando o Sul de

Minas. Tivemos esse avanço significativo. Mas também estamos fazendo uma

proposição - já há requerimento aprovado a esse respeito - para que o governo

também tenha sensibilidade com os que estão com piso salarial defasado. Sabemos

que o Estado fez o que pôde, mas estamos confiando, acima de tudo, no

atendimento, tão logo seja possível, de todos os servidores que almejam uma

diferença em favor dos seus salários.

Também gostaria de manifestar a nossa tranquilidade quanto à Lei Complementar

nº 100, relativa aos designados. Trabalhamos muito nesse projeto, e houve a

efetivação em decorrência da lei complementar, que aprovamos por unanimidade e o
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próprio Governador sancionou. Hoje há dificuldades jurídicas e correções para

discutir. De qualquer maneira, tivemos um avanço muito significativo.

Deputado Doutor Viana, na semana passada, tratamos da aposentadoria especial

disposta na Lei Federal nº 12.014 em reunião da Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática. Estamos abrindo um espaço para tratarmos da

aposentadoria especial a todos os Inspetores e Diretores, que estão aguardando uma

nova regulamentação da matéria por parte do Estado.

Parabenizo V. Exa. e vejo que tivemos um grande avanço, mas certamente

comungo com a parte final do pronunciamento de V. Exa. quanto à expectativa de

olhar em favor dos nossos servidores. Parabéns.

O Deputado Doutor Viana - É importante ainda dizer que solicitei, em outros ofícios

por mim encaminhados aos órgãos responsáveis e competentes, que os aposentados

também fossem beneficiados com qualquer proposta de aumento apresentada nesta

Casa, respeitando-se a paridade constitucional, o que felizmente aconteceu.

Ocupei esta tribuna diversas vezes para defender o setor educacional de Minas,

principalmente focalizando essa tão sonhada equiparação. Novamente venho a esta

tribuna, só que, felizmente, desta vez para reconhecer e agradecer o esforço e

empenho do Governador Anastasia, cérebro desta administração, por atender tão

justa causa, e afirmar aos funcionários que não estamos ainda totalmente felizes, pois

temos muito a avançar e caminhar. Continuaremos cobrando melhores vencimentos

para o nosso funcionalismo estadual. Os Governadores Aécio e Anastasia fizeram -

fizemos juntos - as tabelas, os planos de carreira, e começamos agora a correção das

injustas defasagens salariais de tantos anos passados.

Entre os importantes pedidos que encaminhei ao governo de Minas nos últimos

anos, outro foi finalmente atendido: o reconhecimento da correção salarial na

vantagem pessoal dos servidores do Estado oriundos da extinta MinasCaixa - quem

não se lembra da nossa querida MinasCaixa. Por isso, em fevereiro recente, lembrei

ao então Vice-Governador, e hoje Governador, o Despacho Normativo nº 001/2003,

no qual ele, à época Secretário de Planejamento e Gestão, entendeu que a vantagem

pessoal é parte integrante do vencimento básico daqueles servidores, os quais estão

sendo bastante prejudicados pela inexistência de qualquer correção. Não podemos



____________________________________________________________________________
259

deixar isso acontecer, pois, se isso continuar, grande parte do vencimento básico

deles irá desaparecer. Mesmo assim, perguntei aos Consultores da Liderança da

Maioria se não haveria a necessidade de se alterar o parágrafo único do art. 13 do

projeto de lei que estava em tramitação, a fim de explicitar realmente no texto a

previsão do reajuste da vantagem pessoal. A resposta dos Consultores foi que, sem

sombra de dúvida, o aumento irá corrigir a vantagem pessoal de todos os servidores

da ex-MinasCaixa pertencentes ao quadro do Executivo Estadual, já que eles

também estariam enquadrados no § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, citada no texto da

Lei nº 18.802, de 1º/4/2010. Reafirmo-lhes, nobres colegas, que muito foi conquistado

pelos servidores da ex-MinasCaixa e da área educacional, mas continuaremos

trabalhando e lutando por mais melhorias.

Antes de encerrar, gostaria de tocar em um tema de extrema relevância. Peço aos

Deputados e a todos que nos veem pela TV Assembleia e nas galerias que, de hoje

para amanhã - se houver necessidade, também depois de amanhã -, enviem “e-

mails” aos 53 Deputados Federais de Minas solicitando-lhes que votem

favoravelmente ao projeto da “ficha limpa”. Não é possível continuarmos assistindo -

e achando que isto é bom - a situações como estas de que fiquei sabendo: o nosso

prezado Delúbio Soares foi convidado para paraninfar uma turma de universitários; o

José Dirceu voltou à cúpula, à diretoria nacional do PT; e o Roberto Jefferson,

Presidente do PTB, cassado pelo Congresso Nacional, que não o aceitou como

Deputado, continua como Presidente de seu Partido. Essas coisas deixam-nos

entristecidos. Precisamos tomar decisões que modifiquem essas situações para não

nos decepcionarmos.

Fiquei sabendo também que muitos Deputados Federais não estão andando mais

com os bótons em seus paletós com medo de serem interpelados, questionados por

seus eleitores. Isso não pode acontecer. Então, amanhã é a oportunidade de a

Câmara dos Deputados - e tenho certeza de que o Senado também irá corroborar isto

- mudar a trajetória de quem estiver respondendo a qualquer processo, quem tiver

culpa no cartório, quem tiver problemas com a Justiça, para que não possa mais se

candidatar a cargo eletivo. Também não podemos aceitar que alguém seja

condenado previamente, pois pode haver uma denúncia vazia, infundada, mas, às
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vezes, alguns procuram um mandato eletivo público para gozar de privilégios

concedidos por esse mandato. O projeto é fundamental para moralizar a questão

pública, eleitoral e dar representatividade ao Congresso Nacional. E que isso seja

depois estendido para quem ocupar cargo público como Secretário ou Ministro.

Acontece de um candidato perder as eleições, e lhe ser dado, como consolo, um

cargo de Secretário ou de Diretor de entidade, sendo que às vezes ele não possui a

ficha limpa, não tem bom comportamento, não merece aquilo. Então, é preciso que

isso seja para todos, porque, para candidatar-se a qualquer cargo público, a pessoa

deve ter bons antecedentes e não estar condenada na Justiça. Assim, deixo essas

reflexões para a tarde de hoje.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Caro Presidente, Deputado Doutor Viana, senhoras e

senhores, parlamentares, telespectadores da TV Assembleia, quero fazer um relato

sobre o último feriado, o da Semana Santa, enfocando tragédias que ocorreram em

todo o Brasil, lamentavelmente, com maior frequência em Minas Gerais. Infelizmente,

têm sido rotina nos últimos anos os acidentes nas rodovias do nosso país, tanto nas

federais quanto nas estaduais. Nesta última semana, 130 pessoas morreram em

acidentes no País; só em Minas Gerais, foram 59 pessoas.

Sr. Presidente, não é a primeira vez que trato desse assunto. Já realizamos duas

audiências públicas na Comissão de Saúde, uma no ano passado e outra no ano

retrasado. Trouxemos autoridades das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, do

DNIT, do DER e dos órgãos de saúde do Estado. Aliás, o Deputado Marcus Pestana,

então Secretário de Saúde, esteve conosco em uma dessas reuniões. Sinto uma

certa incapacidade do poder público para abordar essa questão de forma mais

competente ou de maneira mais consequente.

Não é possível, Sr. Presidente, convivermos com tragédias como essas. Nos

feriados, milhares de acidentes ocorrem no País. Milhares de acidentes ocorrem em

Minas Gerais. E os feriados são comuns. A cada dois ou três meses, temos um

feriado prolongado como esse. Daqui a pouco vem o feriado de 21 de abril, que será

no meio da semana, mas se estenderá pelo final de semana, o que o tornará um

grande feriado. E, após o feriado, terei de dizer a mesma coisa, porque me parece
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que as atitudes tomadas pelo poder público não são nem de longe suficientes para

atenuar minimamente o problema.

Veja, Sr. Presidente, as causas dos acidentes, levantadas pelas Polícias

Rodoviárias Federal e Estadual. No Estado, houve 59 mortes, 320 acidentes e 329

feridos nas nossas rodovias, sendo que 44 mil veículos foram fiscalizados; foram

feitos testes de embriaguez, e 37 motoristas foram presos; 120 veículos e 175

habilitações foram apreendidos. A polícia considerou como as principais causas

desses acidentes a chuva, o excesso de veículos e a imprudência.

Precisamos analisar também a sinalização inadequada ou ausente e a falta de boa

manutenção das estradas. Enfim, não posso entender que chuva ou excesso de

veículos sejam razões para número de acidentes tão grande como esse.

Naturalmente, a imprudência deve ser punida de outra maneira, de forma mais forte,

penalizando-se mais os infratores que colocam em risco de morte tantas pessoas no

Estado e no País.

No Brasil, houve 1.400 feridos e 2.355 ocorrências. É demais. Isso não acontece

em nenhum outro país. E assistimos a isso com certa facilidade, como se nada fosse

grave, importante. Na verdade, citamos aqui, de forma fria e dura, os números: 59

mortes em Minas Gerais e 130 mortes no Brasil. Pergunto: quantos acidentados

estão até agora nas UTIs dos hospitais? Quantos estão passando por cirurgias

graves e importantes, nos já penalizados hospitais do Brasil? Refiro-me a

intervenções de custos elevadíssimos. O Brasil tem de tomar atitudes mais

consequentes com relação a um problema tão grave como esse. Não adianta

querermos deixar isso para lá, ou seja, tapar o sol com a peneira, como se o

problema não fosse grave. O problema é gravíssimo!

Só para dar um exemplo ao prezado Presidente, aos Deputados da Casa e aos

telespectadores da TV Assembleia, lembro-lhes que, conforme todos sabem,

fazemos, no Estado de Minas Gerais, uma campanha intensa contra a dengue,

doença que já estava extinta no País, mas voltou há alguns anos. Para combater

essa epidemia, cujos índices vêm crescendo de forma exagerada, o Estado gasta

uma fortuna, ou seja, são gastos milhões de reais nesse combate. Até o final de

março deste ano, quatro pessoas morreram em Minas Gerais vítimas da dengue.
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Vejam a discrepância: enquanto quatro pessoas morreram vítimas de dengue,

doença que recebe do Estado uma grande atenção, apenas no final desta semana,

59 pessoas morreram vítimas de acidentes nas estradas. A diferença é gigantesca!

Lamentarei o fato de, em breve, ter de voltar a esta tribuna para relatar fatos como

esses, que ocorrerão no próximo feriado. E não haverá nem chuva para justificá-los.

Quando chove, a situação é um drama. Todavia, quando não chove, o número de

acidentes é tão grande quanto o do último final de semana.

Quero repetir tudo que já disse na Comissão de Saúde. Já realizamos duas

audiências públicas. Na reunião de amanhã, apresentarei alguns requerimentos

pedindo informações às Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, ao DNIT e ao DER.

Convidaremos autoridades desses órgãos, além de outras que consideramos

competentes, para virem a esta Casa e trazerem informações que possam esclarecer

melhor as causas desses milhares de acidentes que vitimam pessoas do nosso

Estado e do nosso país. São centenas de mortes! Buscaremos uma solução, se é

que isso é possível. Às vezes fico pensando: será que isso não é possível? Em outros

países, ocorrem chuvas e neve, mas não acontecem tantas mortes como no Brasil.

Parece-me que há um descaso em relação a essa questão.

Há excesso de veículos. Percebo que todas as montadoras do Brasil, todos os

meses, batem recordes de produção de automóveis, e o País se ufana disso. É uma

maravilha! Toda essa produtividade traz um caos para nossa cidade, porque não

conseguimos mais andar com nossos veículos pelas vias. Além disso, essa ampla

produção propicia mais acidentes em nossas estradas. Até a polícia tem considerado

essa questão. É lógico que ninguém vai querer parar a fabricação de automóveis no

Brasil, mas fica a pergunta quanto ao transporte coletivo: o que se faz no País para

atenuar esse problema? Uma solução seria fortalecer o transporte coletivo, com o

incremento do metrô em nossas cidades. Há cerca de 20 anos, ninguém move uma

palha pelo metrô de Belo Horizonte. O governo federal promove PAC para tudo. A

Ministra Dilma, que é candidata a Presidente da República, não sai de Minas Gerais.

Todos os dias está aqui. Hoje mesmo visitará Ouro Preto, São João del-Rei e Belo

Horizonte. Todavia, para o metrô de Belo Horizonte, ninguém move uma palha

sequer. Há anos, esperam-se melhorias para esse meio de transporte coletivo, a fim
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de se aprimorar o transporte urbano de Belo Horizonte. Parece que isso não tem

importância. Não se dá a essa questão o valor que ela merece.

Então, Sr. Presidente, trago a esta Casa essas considerações, que julgo

importantes. Mais que isso, eu as considero vitais. Precisamos realmente nos dedicar

a esses problemas, que dizem respeito ao bem-estar, à condição de vida e à própria

vida de milhares de brasileiros, que se expõem todos os dias em nossas rodovias mal

sinalizadas.

As polícias, apesar da boa vontade, da competência e da disposição que têm para

atuar, atuam, é claro, sem infraestrutura, sem condições adequadas de trabalho, com

salários sacrificados, enfim, com toda ordem de defeito. Naturalmente, o resultado é

este que, lamentavelmente, encontramos em nosso país. Não é necessário ser

feriado grande, pois em todo fim de semana há problemas. Não bastasse a violência

urbana que enche nossos hospitais nos finais de semana, com crimes de toda ordem,

além de acidentes, nos feriados as coisas se complicam de forma absolutamente

inadmissível. Era isso o que eu queria dizer, Sr. Presidente.

Comunico a meus pares que amanhã, na Comissão de Saúde, trataremos desse

assunto. Chamaremos as pessoas que tenham responsabilidade nisso para

sabermos o que realmente está acontecendo e como contribuiremos com nosso

trabalho a fim de que as autoridades, tanto as do Estado como as do País, atuem

para melhorar essa situação de tal gravidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados, público que nos

assiste pela TV Assembleia, hoje lemos nos jornais e vimos, nos noticiários como um

todo, a importância do Procon Assembleia. Cumprindo com nosso dever de

advogado, tivemos a honra de colaborar em sua fundação, há 13 anos. O Procon

Assembleia, com o Ministério Público, em 2006, conseguiu impetrar ação civil pública

contestando a cobrança do chamado ponto adicional, essa imoralidade que gera lucro

exorbitante para as empresas que exploram TV a cabo e lesam, evidentemente,

milhões e milhões de consumidores. Qual a razão da cobrança do ponto extra da TV

a cabo não fosse a ganância das empresas? Não há razão técnica nem jurídica para

isso. Essa ação do Ministério Público, com o Procon, que criamos há 13 anos,
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culminou na sentença do Dr. Joubert Carneiro, titular da 4ª Vara Cível de Belo

Horizonte, entendendo ser abusiva a cobrança do ponto extra. Evidentemente

recorrerão, mas esperamos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem dado

exemplo para o Brasil no que diz respeito à aplicação do Código de Defesa do

Consumidor, confirme a sentença, além de suspender de vez a cobrança do chamado

ponto extra. Já que a Anatel não toma providência efetiva, como sua obrigação de

proibir as empresas de cobrar o ponto extra, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. Nessa

ação civil pública, repito, impetrada em parceria do Procon Assembleia com o

Ministério Público, a decisão foi favorável aos consumidores. Assim, esperamos que,

nos próximos meses, essa cobrança que hoje tem o absurdo nome de “aluguel de

equipamento”, pois a Anatel autorizou as empresas a cobrarem esse ponto extra

chamando a cobrança de “aluguel de conversor”, seja eliminada. Isso é absurdo, é

cobrança desmedida, ilegal, arbitrária, que não faz o menor sentido, como eu disse, a

não ser gerar lucro desmedido, exagerado, abusivo para as empresas de

telecomunicações que exploram a chamada TV por assinatura. Porém, tenho certeza

de que o Tribunal de Justiça confirmará essa sentença fundamentada em lei e

lavrada pelo Dr. Joubert Carneiro, Juiz titular da 4ª Vara Cível de Belo Horizonte, um

expoente da magistratura mineira.

Rendo aqui minhas homenagens ao Dr. Joubert pelos incontestáveis fundamentos

que utilizou ao proferir essa sentença no Fórum de Belo Horizonte.

Vou abordar aqui, Sr. Presidente, um segundo assunto, que envolve também o

exercício da cidadania. Diz respeito aos Delegados de Polícia, esses abnegados

servidores públicos que colocam em risco, diuturnamente, suas próprias vidas para

salvar a de terceiros, a dos cidadãos. Não têm jornada de trabalho, não têm sossego.

No interior, dedicam-se quase 24 horas por dia à segurança pública local, para

preservar a vida, investigar, prender os criminosos que cometem, por todos os

quadrantes deste Estado, os mais hediondos crimes. A segurança pública em Minas

Gerais vai bem. Felizmente, os índices de criminalidade vêm caindo de forma

vertiginosa, mas os Delegados nem sempre são reconhecidos. Estamos, nesta Casa,

em luta permanente pela melhoria da remuneração desses profissionais. Hoje, à

noite, certamente votaremos o projeto que os integra ao chamado quadro das



____________________________________________________________________________
265

carreiras jurídicas. É passo largo para a melhoria salarial desses profissionais. Hoje

sua remuneração é vil; amanhã temos certeza de que este cenário será diferente.

Tenho certeza de que nosso Governador Antonio Augusto Anastasia se dedicará para

ajudar a encontrar solução que atenda os anseios desses profissionais da chamada

Polícia Judiciária. Não é razoável que esses Delegados sejam mal remunerados. A

segurança pública está em suas mãos; portanto, devem receber remuneração digna,

condizente com o trabalho que fazem. Assim, esse passo será dado hoje pela

Assembleia de Minas, considerando os Delegados como integrantes da carreira

jurídica. Estamos apresentando emenda para aprimorar ainda mais o texto, deixando

claro que, após o reconhecimento de seu cargo como integrante das carreiras

jurídicas, os Delegados serão enquadradas no art. 32 da Constituição Estadual, que

diz claramente que os profissionais da carreira jurídica serão remunerados levando-

se em consideração a peculiaridade das atribuições por eles exercidas, que são

nobres e dizem respeito à proteção do cidadão e do patrimônio, à investigação

policial, à colaboração com o Poder Judiciário. Sabemos que são os Delegados de

Polícia todos bacharéis em Direito. Remuneração vil para bacharel em Direito coloca

em risco a verdadeira justiça, que se deve esperar. Portanto, como integrantes do

quadro da carreira jurídica a partir de agora, terão a porta aberta para que haja

dignidade no que diz respeito à remuneração.

Falo aqui ainda, Sr. Presidente, de outro assunto que considero extremamente

importante. Realizamos, na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa, audiência

pública envolvendo a Toyota do Brasil. Milhares e milhares de consumidores

adquiriram veículos dessa empresa e agora estão na total insegurança, não sabem

se os problemas que ocorreram nos Estados Unidos, na Europa, na China e até no

Japão são similares aos que ocorrem aqui, no Brasil. Tivemos quatro casos em que o

veículo acelerou abruptamente. Em um deles, houve perda total do veículo na

garagem, porque a consumidora não conseguiu domar, controlar seu automóvel

Toyota, que, de repente, acelerou. A única solução foi abalroá-lo numa parede e fazê-

lo parar, o que ocasionou perda total. Portanto, queremos explicação clara e objetiva

e cumprimento da lei por parte da Toyota do Brasil. O que diz a lei, que é o Código de

Defesa do Consumidor? Quando um produto é colocado no mercado e apresenta
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algum problema que possa colocar em risco o consumidor, deverá o fabricante

notificar as autoridades, no caso, o Ministério da Justiça, convocar os consumidores

para fazer o chamado “recall” e fazer comunicado público de forma a prevenir

acidentes, a evitar que, em decorrência do problema, o consumidor tenha dano a sua

integridade física. Isso não está sendo observado integralmente.

A Toyota foi alertada. Portanto, a partir de agora, contando um prazo de 45 dias,

conforme acertado hoje na audiência pública, vamos aguardar que as providências

sejam integralmente tomadas e a lei seja cumprida.

Sr. Presidente, tratarei aqui ainda de um assunto que diz respeito aos planos de

saúde. Nos próximos dias, realizaremos um amplo debate em audiência pública, na

Comissão de Defesa do Consumidor, para discutirmos os planos de saúde, pois a

situação atual é insustentável. Não é razoável o fato de que um cidadão, que há 10

anos ingressou nos quadros da Unimed, não tenha a certeza de seu atendimento.

Hoje os planos de saúde - e a Unimed não foge à regra - estão se transformando em

um grande SUS. Isso porque o cidadão chega a um hospital, a um ambulatório

médico ou ao próprio consultório e não consegue atendimento. Por exemplo, se há 10

anos havia 250 mil associados à Unimed, hoje há quase um milhão. Naquela época,

o número de leitos credenciados na rede não chegava a 300; hoje, não chega a 400.

Quer dizer, se tínhamos 250 leitos para 250 mil associados, a proporcionalidade era

de um por mil. Hoje temos um milhão de associados e não temos nem 400 leitos -

estes são números aproximados.

Portanto, não é razoável que o plano de saúde continue a vender, a anunciar e a

fazer ostensiva publicidade se não credencia novos médicos e hospitais e se não cria

novos leitos, deixando o consumidor numa situação extremamente delicada, já que,

na hora em que ele mais precisa de atendimento, não é atendido. E quando ele não é

atendido e procura um médico ou um hospital particular, o plano de saúde não

reembolsa as despesas. É uma situação injusta e ilegal, com a qual não podemos

conviver. Digo isso de forma clara e objetiva. Respeitamos a Unimed, até temos

orgulho dela, pois é uma ótima cooperativa. Porém, ela precisa atentar mais para

essa questão. Mais que isso, precisa respeitar um consumidor que ingressa em seu

plano, mas, no momento em que mais precisa dele, não recebe o atendimento. Caso
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contrário, esses consumidores, em alguns casos, poderão até falecer sem

atendimento.

Houve casos de pessoas da região Centro-Sul de Belo Horizonte que tiveram de

ser deslocadas para hospitais de outras regiões distantes, porque a rede onde

procuraram atendimento estava superlotada, ou seja, não há vaga nos hospitais. Os

planos de saúde não criam novos leitos para manter a proporcionalidade de 10 anos

atrás. Esse é o prejuízo da qualidade do contrato. Precisamos debater essa questão

e encontrar uma solução para esse problema que aflige todos os consumidores.

Por último, Sr. Presidente, gostaria de dizer que é com muita alegria que, na

próxima sexta-feira e no sábado, receberemos nossa Senadora Marina Silva, que tem

dado exemplo a este País de civilidade, no que diz respeito ao trato na política. É

uma pessoa extremamente ética e abnegada, considerando-se aquilo em que

acredita. Tem uma vida simples. Veio do Estado do Acre, Norte do País, e é

reconhecida mundialmente por seu trabalho na área do meio ambiente, pela defesa

intransigente das minorias, pela defesa incondicional daqueles que sofrem no Norte

do País quando a sua atividade envolve a silvicultura ou mesmo extrativismo na área

da Amazônia Legal. A Senadora Marina Silva nos dá muito orgulho, pois é uma

política que veio lá das bases e hoje consegue aglutinar tanto respeito ao seu nome e

ao seu maior patrimônio constituído, o patrimônio moral. Não há, no cenário político

nacional, qualquer ato que tenha sido praticado pela Senadora Marina Silva que

possa manchar, de qualquer forma, seu currículo de serviços prestados ao País.

Nós, do PV, estamos ombreados no esforço de levar a Ministra Marina Silva a

ocupar o cargo mais alto deste país. É ela uma política renomada, séria, competente,

prudente e, acima de tudo, coerente.

Portanto, estaremos aqui, na próxima sexta-feira e no próximo sábado, ouvindo

palestras da Senadora Marina Silva. Na sexta-feira ela estará na posse de Ronaldo

Vasconcelos, Presidente do PV. Ela estará prestigiando o PV, que tanto tem

contribuído, sob todos os aspectos, para o engrandecimento da política nacional.

Aliás, o PV foi o primeiro partido a não aceitar nos seus quadros, na próxima eleição,

candidatos que não tenham ficha limpa. O PV já se antecipou ao projeto que será

votado amanhã na Câmara dos Deputados e não permitirá que nos seus quadros
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haja candidatos que estejam respondendo, em nível de terceira instância, alguma

ação judicial por qualquer motivo. Portanto, o nosso partido já se antecipou e não

permitirá que candidatos de ficha suja integrem a lista de candidatos na próxima

eleição.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. No mais, muito obrigado. Convido os

Deputados para, nesta sexta-feira e neste sábado, receberem aqui a nossa querida

Senadora Marina Silva.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (O Deputado Hely Tarqüínio) - Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, tendo em vista que na 6ª Reunião Extraordinária, realizada em

3/3/2010, foi aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 610/2007, do Deputado

Weliton Prado, na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, determina, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, a anexação dos Projetos de Lei nºs

731/2007, da Deputada Ana Maria Resende, e 2.763/2008, do Deputado Leonardo

Moreira, ao Projeto de Lei nº 610/2007, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 6 de abril 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 5.824 e 5.825/2010,

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
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nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 31/3/2010, dos Requerimentos nºs 5.682 a 5.684, 5.712 a 5.737 e

5.751 a 5.780/2010, do Deputado Arlen Santiago, e 5.691 a 5.696/2010, da Comissão

de Direitos Humanos; de Direitos Humanos - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em

31/3/2010, do Requerimento nº 5.676/2010, da Deputada Ana Maria Resende; de

Política Agropecuária - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 30/3/2010, dos

Projetos de Lei nºs 2.950/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, e 4.106/2009, do

Deputado Zezé Perrella, e dos Requerimentos nºs 5.654/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, 5.679/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz, e 5.697, 5.698 e

5.747/2010, da Comissão de Direitos Humanos; e de Segurança Pública - aprovação,

na 8ª Reunião Ordinária, em 6/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.784 e 5.786/2010,

da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/3/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

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”, na data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral
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do IMA (4/3/2010); José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Luiz Carlos

Cardoso Vale, Diretor de Desenvolvimento e Conservação Florestal do IEF; Fuad

Noman, Secretário de Transportes e Obras Públicas; e das Sras. Ana Lúcia Gazzola

Almeida, Secretária de Desenvolvimento Social (6/3/2010); Marta de Sousa Lima,

Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde (13/3/2010). 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 Adelmo

Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, para

discutir a eficácia e a eficiência, quanto ao cumprimento dos propósitos políticos e

operacionais, dos Conselhos de Entes Públicos, que foram criados visando à

participação direta dos diversos segmentos da sociedade na gestão 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, 31 de março de 2010.

Carlin Moura, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/3/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do BSD)

e os Deputados Adalclever Lopes e Tiago Ulisses, membros da supracitada

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

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

Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 4.124/2009 (Deputado Délio Malheiros) e 4.206/2010 (Deputado

Adalclever Lopes). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo
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a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes (2),

em que solicita seja ouvido, nesta reunião, o Coordenador do Procon Assembleia,

para apresentar o relatório das atividades do ano de 2009 dessa instituição, e seja

realizado debate público em conjunto com a Comissão de Minas e Energia, para

discutir a marginalização do Estado de Minas Gerais nos investimentos da Petrobrás

e o esvaziamento da refinaria Gabriel Passos; e Gustavo Valadares em que solicita

seja realizada reunião para discutir a causa dos índices inferiores à capacidade

contratada fornecidos pelas operadoras de acesso às redes digitais de banda larga. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Marcelo

Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia, que é convidado a tomar assento à

mesa. Logo após, a Presidência passa a palavra ao convidado, para que faça sua

exposição, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Jayro Lessa - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 31/3/2010

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Doutor Ronaldo e Carlos Gomes (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por

indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas,

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

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

os Requerimentos nºs 5.682 a 5.684/2010; 5.691 a 5.696/2010; e 5.712 a 5.737/2010

e 5.751 a 5.780/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton

Prado (2) em que solicita a realização de audiências públicas no Município de

Contagem, com o objetivo de conhecer os impactos do Programa de Aceleração do

Crescimento - PAC 2 - no Bairro Retiro, e nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto

Paranaíba, Central, Zona da Mata, Sul de Minas, Centro-Oeste, Noroeste, Norte,

Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce, para debater o cumprimento das metas da

segunda fase do Programa; e Carlin Moura em que solicita seja enviado ofício ao

Diretor-Geral do DER-MG com vistas à celebração de convênio entre esse órgão e a

Prefeitura Municipal de Peçanha para a pavimentação do trecho de ligação entre a

entrada da cidade e a rodoviária municipal. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.853/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Casa da Amizade de Famílias do Rotary Clube de Uberlândia

Cidade Industrial, 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.



____________________________________________________________________________
273

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.853/2009 pretende declarar de utilidade pública a Casa da

Amizade de Famílias do Rotary Clube de Uberlândia Cidade Industrial, com sede no

Município de Uberlândia. A referida instituição tem como finalidade congregar

senhoras dos rotarianos, voltadas para promoções sociais e filantrópicas, que

colaboram com as realizações comunitárias empreendidas pelo Rotary Club.

Na consecução de suas metas, incentiva o bom relacionamento entre as famílias de

rotarianos, promove campanhas beneficentes e executa ações nas áreas da

assistência social e da educação.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.853/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.212/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 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 4.212/2010 pretende declarar de utilidade pública a

Organização não Governamental Viva Candeias - ONG Viva Candeias -, com sede

nesse Município, entidade sem fins lucrativos que tem por escopo o desenvolvimento

social, cultural e econômico do referido Município.

Com esse propósito, a instituição combate todo e qualquer tipo de improbidade
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administrativa no âmbito municipal; fomenta a preservação, a defesa e a conservação

do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, além de promover a ética, a paz,

a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.212/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.214/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Movimento sem Casa de Betim

- Amoscabe -, 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”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.214/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Movimento sem Casa de Betim - Amoscabe -, com sede no Município de Betim,

entidade sem fins econômicos, que desempenha importante trabalho na área social.

Conforme esclarece o autor na justificação que acompanha o projeto, a Amoscabe

tem como objetivo precípuo buscar alternativas para a política habitacional popular do

Município junto aos setores público e privado, defendendo o interesse da população

de baixa renda.

Na consecução de seus propósitos, a entidade luta pelos direitos dos sem casa em

conjunto com outros segmentos da sociedade comprometidos com a causa dos

oprimidos e marginalizados; busca garantir a participação dos sem casa nos projetos

de política urbana do Município; valoriza a iniciativa popular e combate o descaso
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com o problema da falta de moradia; procura despertar a consciência dos sem casa

em todos os aspectos e, principalmente, no que se refere à identidade histórica da

entidade; pleiteia, junto aos órgãos públicos, o cumprimento da lei no que se refere ao

direito a moradia; sustenta relações de intercâmbio com entidades nacionais e

internacionais congêneres; incentiva a militância do movimento dos sem casa a atuar

nas diversas instâncias de transformação da sociedade; mantém convênios com

entidades públicas e privadas; promove a construção de moradias populares;

incentiva a preservação da natureza e dos valores culturais da sociedade e a

proteção dos direitos do consumidor; protege a infância e a adolescência nos seus

direitos de acesso a moradia digna.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.214/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.228/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Reduto - Amar

-, com sede no Município de Reduto.

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 4.228/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores e Amigos de Reduto - Amar -, com sede no Município de Reduto,

entidade sem fins econômicos, que desempenha importante trabalho na área social.

Conforme esclarece seu autor na justificação que acompanha o projeto, a Amar tem
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como objetivo prestar serviços de caráter social, visando ao bem-estar e à integração

dos cidadãos de Reduto, atuando nas áreas cultural, beneficente e de execução de

programas de extensão rural.

Na consecução de seus propósitos, a instituição busca congregar órgãos e pessoas

interessadas em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade; reunir

recursos materiais e humanos para a execução de programas de crescimento;

trabalhar pelo desenvolvimento da agricultura, pela melhoria do nível de vida e do

bem-estar das pessoas; prestigiar, estimular e colaborar com iniciativas que

beneficiem a comunidade; servir de ligação entre as populações das comunidades

urbana e rural, facilitando o intercâmbio entre elas; colaborar na execução de

programas de extensão rural; cooperar com órgãos e entidades na coleta de dados

básicos e de outras informações a fim de identificar as necessidades da comunidade;

contribuir na elaboração e na execução de programas de saúde e higiene; treinar a

mão de obra urbana e rural; reivindicar perante as entidades públicas melhorias para

a comunidade, sobretudo no que toca à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao

lazer, à energia elétrica, ao transporte rodoviário e à segurança; proteger a infância, a

família, a maternidade e a velhice; combater a fome e a pobreza; preservar o meio

ambiente; divulgar a cultura, o esporte e o lazer.

Em cumprimento a suas finalidades, a entidade promove, ainda, cursos para

orientação geral sobre medicina preventiva; campanhas de arrecadação de

donativos, distribuição de cestas básicas e medicamentos; mutirões para construção

e reforma de casas para famílias carentes e para arborização de áreas urbanas;

campanhas de conscientização acerca da proteção do meio ambiente; incentivo a

proprietários rurais para o reflorestamento de áreas de nascentes; encontros de

grupos folclóricos da região; festivais de músicas regionais para o resgate dos valores

da terra e o incentivo à prática de esportes, à cultura e ao lazer.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.228/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.239/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Oriente

e Genipapinho, com sede no Município de Porteirinha.

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 4.239/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Oriente e Genipapinho, com sede no

Município de Porteirinha. A referida instituição tem como finalidade desenvolver

atividades que possam contribuir para o fomento e a racionalização das explorações

agropecuárias, visando ao fortalecimento econômico e social de seus associados.

Na consecução de suas metas, a entidade organiza projetos comunitários para a

geração de empregos e renda familiar, promove cursos profissionalizantes, realiza

ações de combate à fome e à pobreza e protege a saúde da família, a gestante, a

criança e o idoso.

Além disso, implementa atividades de cunho educativo, cultural e recreativo, orienta

sobre a preservação do meio ambiente, propicia a difusão de ideias, de elementos

culturais, de tradição e de hábitos sociais da comunidade e busca a habilitação de

pessoas portadoras de deficiência.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.239/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.242/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.242/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais de Lajes II, com sede no Município de Porteirinha,

que tem por finalidade congregar as pessoas da comunidade promovendo seu

desenvolvimento por meio de projetos assistenciais.

Para cumprir seus objetivos programáticos, a referida Associação realiza atividades

nas áreas médica, odontológica, educacional, esportiva e cultural que possam

contribuir para a promoção do bem-estar social dos associados.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.242/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.243/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região do Paraguai, com sede no Município de Porteirinha.
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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 4.243/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Região do Paraguai, com sede no Município de

Porteirinha, entidade sem fins econômicos, cuja finalidade precípua consiste em

promover o desenvolvimento da comunidade e o bem-estar social de seus

moradores.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição busca implantar projetos

comunitários de geração de emprego e renda; prestar serviços de assistência social

aos associados e à comunidade onde atua; promover atividades de orientação

técnica e jurídica, além de oferecer qualificação e treinamento profissional; eleger

recursos materiais e humanos, na comunidade e fora dela, para a realização de

atividades de interesse comum; proteger a saúde da família, a maternidade, a

infância e a velhice, por meio de ações que possibilitem o acesso da população a

programas governamentais; defender o meio ambiente; combater a fome e a pobreza;

habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de deficiência; divulgar e apoiar ações

voltadas ao desenvolvimento e à promoção da cultura, do esporte e da educação;

contribuir para o aperfeiçoamento humano e profissional dos cidadãos da localidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.243/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.263/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região do

Salobro, com sede no Município de Porteirinha.

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 4.263/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Região do Salobro, com sede no Município de

Porteirinha, que tem como finalidade desenvolver e apoiar ações para a defesa da

qualidade de vida dos moradores locais.

Para alcançar seus propósitos, oferece proteção à saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice; combate a fome e a pobreza; promove a

integração dos seus assistidos no mercado de trabalho por meio da realização de

cursos profissionalizantes; desenvolve atividades nas áreas da educação, da cultura

e do esporte; orienta sobre a preservação do meio ambiente; desenvolve quaisquer

ações que possam contribuir para o fomento e racionalização das explorações

agropecuárias, visando ao fortalecimento econômico e social dos seus associados,

bem como firma convênios com órgãos públicos e privados para subsidiar suas

iniciativas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.263/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.265/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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
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Região do Riachão II, com sede no Município de Porteirinha.

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

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.265/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região do Riachão II, com sede no

Município de Porteirinha, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1998, que tem

por finalidade congregar as pessoas dessa comunidade e promover o seu

desenvolvimento por meio de apoio às iniciativas de incremento à produção no meio

rural.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve atividades assistenciais

e educacionais, bem como culturais e esportivas através da criação de centros de

esportes e de eventos na comunidade. Fomenta, ainda, projetos voltados à

integridade da família, da maternidade e da terceira idade, sobretudo na sua saúde;

combate a fome e a pobreza; promove programas de reabilitação de pessoas

portadoras de deficiência; e defende a preservação do meio ambiente.

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° 4.265/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.267/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.
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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 4.267/2010 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, entidade sem fins econômicos que desempenha

importante trabalho na área social.

Para isso, implanta projetos comunitários para a geração de empregos e de renda

familiar; apresenta propostas de financiamento às instituições de crédito; presta

serviços de assistência social aos associados; desenvolve atividades de orientação

técnica e jurídica, qualificação e treinamento profissional; promove a busca de

recursos materiais e humanos, na comunidade e fora dela, para a realização das

atividades de interesse coletivo.

Objetiva também a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da

velhice através de ações que possibilitem o acesso da população aos programas

governamentais, bem como desenvolve atividades que visam habilitar e reabilitar as

pessoas portadoras de deficiência, de modo a integrá-las na sociedade e no mercado

de trabalho.

A Associação ainda realiza eventos públicos que tenham por finalidade o

desenvolvimento cultural, educativo, esportivo e artístico dos associados e que

contribuam para a divulgação das artes e da cultura em geral.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.267/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.268/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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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.

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 4.268/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Bom Jesus, com sede no Município

de Porteirinha, entidade sem fins econômicos, cuja finalidade precípua consiste em

promover o desenvolvimento da comunidade de Bom Jesus de Cima, situada na zona

rural de Porteirinha, e o bem-estar social de seus moradores.

Para a consecução de seus propósitos, busca implantar projetos comunitários de

geração de empregos e renda; prestar serviços de assistência social aos associados

e moradores de sua área de atuação; promover atividades de orientação técnica e

jurídica, qualificação e treinamento profissional; buscar recursos materiais e

humanos, na comunidade e fora dela, para a realização de atividades de interesse

comum; proteger a saúde da família, a maternidade, a infância e a velhice, por meio

de ações que possibilitem o acesso da população a programas governamentais;

proteger o meio ambiente; combater a fome e a pobreza; habilitar e reabilitar as

pessoas portadoras de deficiência; divulgar e apoiar ações voltadas ao

desenvolvimento e à promoção da cultura, do esporte e da educação; contribuir para

o aperfeiçoamento humano e profissional dos cidadãos da localidade.

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

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

Constituição e Justiça, tem por finalidade adequar a denominação da entidade,

consignada no art. 1o do projeto, ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.268/2010,
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em turno único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.274/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Norte da Vila Serranópolis,

com sede no Município de Porteirinha.

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 4.274/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Norte da Vila Serranópolis, com sede no Município de Porteirinha,

entidade sem fins econômicos que desempenha importante trabalho na área social.

Com efeito, a entidade implanta projetos comunitários para a geração de empregos

e de renda familiar; apresenta propostas de financiamento às instituições de crédito;

presta serviços de assistência social aos associados e moradores, bem como

promove atividades de orientação técnica e jurídica, de qualificação e treinamento

profissional.

Objetiva também a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da

velhice por meio de ações que possibilitem o acesso da população aos programas

governamentais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.274/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.
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Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.281/2010

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 Comunitária Beneficente

Ingaiense, com sede no Município de Ingaí.

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 4.281/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Beneficente Ingaiense, com sede no Município de Ingaí, que tem como

finalidades a promoção humana e a melhoria da qualidade de vida de seus assistidos.

Com esse propósito, oferece proteção à saúde da família, da maternidade, da

infância e da velhice; combate a fome e a pobreza; procura angariar recursos para

construção de moradias destinadas às famílias de baixa renda; presta serviço de

utilidade pública, bem como atendimento médico e odontológico aos mais

necessitados; estabelece permanente diálogo com a área pública e a iniciativa

privada com o objetivo de firmar parcerias e convênios para subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.281/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.306/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Araçuaí, com sede nesse

Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 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 4.306/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Cáritas Diocesana de Araçuaí, 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 as

atividades dos seus dirigentes e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, vantagens, gratificações ou bonificações, a qualquer

título; e, no art. 35, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere de fins não econômicos,

idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.306/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.309/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Produtores

Rurais do Araçás – Acompra –, com sede no Município de Desterro do Melo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 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 4.309/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais do Araçás – Acompra –,

com sede no Município de Desterro do Melo.

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. 28 determina que

as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas, e o

art. 32 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.309/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.310/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos (das) Pequenos(nas) Agricultores e

Agricultoras Rurais de Espírito Santo, com sede no Município de Mercês.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 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 4.310/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos (das) Pequenos (nas) Agricultores e Agricultoras Rurais de Espírito

Santo, com sede no Município de Mercês.

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. 17, § 1º, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

não serão remuneradas, a qualquer título ou forma; e, no art. 30, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado,

preferencialmente no Município de Mercês, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei nº 4.310/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.322/2010

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 o Hospital e Maternidade São Francisco –

Hosmater –, com sede no Município de Rio Espera.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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 4.322/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Hospital e Maternidade São Francisco – Hosmater –, com sede no Município de Rio

Espera.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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 os seus

Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer título ou forma; e no art. 45 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade 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, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.322/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.323/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de

Prados – Aspas –, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.323/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de Prados – Aspas –, 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 e funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 29 que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não
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serão remuneradas; e no art. 33 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 entidade pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 4.323/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.353/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade Recordar é Viver, com sede no

Município de Guarani.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010 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 4.353/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo da Terceira Idade Recordar é Viver, com sede no Município de Guarani.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que 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 § 1º do art. 20, que

as atividades dos Diretores não serão remuneradas; e, no parágrafo único do art. 37,



____________________________________________________________________________
292

que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será cedido a entidades

assistenciais do Município, de comprovada idoneidade.

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

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com

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

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.353/2010 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 Grupo da Terceira Idade de Guarani,

com sede no Município de Guarani.”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.277/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, a proposição em análise altera o

art. 3º da Lei nº 11.824, de 6/6/95, que dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação

de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contracapas dos cadernos

escolares adquiridos pelas escolas públicas.

Aprovado no 1º turno na forma original, vem agora o projeto para análise em 2º

turno por esta Comissão, com o fim de receber parecer, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a acrescentar inciso ao art. 3º da Lei nº 11.824, de

6/6/95, que dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteúdo

educativo nas capas e contracapas dos cadernos escolares adquiridos pelas escolas

públicas. O artigo a ser alterado relaciona, em forma de incisos, algumas das
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matérias sobre as quais versarão as mensagens veiculadas, e o projeto em tela visa

a incluir, entre elas, a educação alimentar e nutricional.

Conforme explicitado no parecer de 1º turno desta Comissão, o projeto de lei em

epígrafe é resultante da Proposta de Ação Legislativa nº 814/2008, acatada pela

Comissão de Participação Popular, a partir de sugestão da ONG Vertente Solidária,

do Município de Barbacena, para a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental, de acordo com o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Dos objetivos básicos da educação alimentar e nutricional, cabem ser ressaltados o

estímulo e a conscientização das pessoas quanto ao consumo de alimentos de forma

adequada e quanto à necessidade de práticas alimentares mais saudáveis. As

escolas são locais próprios para prestar esclarecimentos sobre temas essenciais ao

bem-estar individual e coletivo e estimular a aquisição de hábitos saudáveis. Por esse

motivo, são espaços credenciados à divulgação de informações sobre alimentação

aos alunos e seus familiares.

Dessa forma, o projeto de lei em tela é merecedor do nosso apoio incondicional.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.277/2009.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin

Moura.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.563 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.563/2009, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação União Sport Clube, com sede no Município de

Piraúba, 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.



____________________________________________________________________________
294

PROJETO DE LEI N° 3.563/2009

Declara de utilidade pública a Associação União Sport Clube, com sede no

Município de Piraúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação União Sport Clube, com

sede no Município de Piraúba.

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° 3.637 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.637/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública o Grupo Pró-Guapé, 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° 3.637/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Pró-Guapé, com sede no Município

de Guapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Pró-Guapé, com sede

no Município de Guapé.

Art. 2° – 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.922 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.922/2009, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara
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de utilidade pública o Moto Clube Tigres do Asfalto de Campo Belo, com sede nesse

Município, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.922/2009

Declara de utilidade pública a entidade Tigres do Asfalto Motorcycles, com sede no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Tigres do Asfalto

Motorcycles, com sede no Município de Campo Belo.

Art. 2° - 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 LEI N° 3.980 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.980/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Recreativa do Tradição Esporte Clube -

Artec -, com sede no Município de Três Marias, 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° 3.980/2009

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa do Tradição Esporte Clube -

Artec -, com sede no Município de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Recreativa do Tradição

Esporte Clube - Artec -, com sede no Município de Três Marias.

Art. 2° - 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 LEI N° 4.051 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.051/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico de São Tiago – IHGST –

, com sede no Município de São Tiago, 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° 4.051/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico de São Tiago –

IHGST –, com sede no Município de São Tiago.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Histórico e Geográfico de

São Tiago – IHGST –, com sede no Município de São Tiago.

Art. 2° – 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.092 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.092/2009, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação dos Devotos de São Cristóvão – Adesc –,

com sede em Araxá, 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° 4.092/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Devotos de São Cristóvão – Adesc –,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Devotos de São

Cristóvão – Adesc –, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.110 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.110/2009, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

declara de utilidade pública a Fundação Casa da Cultura do Milho, com sede no

Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.110/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Casa da Cultura do Milho, com sede no

Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Casa da Cultura do Milho,

com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.
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Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.174 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.174/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Cultural e Folclórica Arraial do Fujó, 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° 4.174/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Folclórica Arraial do Fujó, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural e Folclórica

Arraial do Fujó, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Eros Biondini

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

Correspondência: Ofício nº 41/2010 (encaminhando solicitação de retirada de

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 57/2009), do Presidente do Tribunal de

Contas - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.445 a 4.455/2010 - Requerimentos nºs 5.826 a

5.832/2010 - Requerimentos dos Deputados Lafayette de Andrada e Paulo Guedes -

Proposições Não Recebidas: Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Direitos

Humanos, de Educação e de Minas e Energia e do Deputado Chico Uejo - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite, Carlin Moura, Eros Biondini e

Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras

do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:

Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento - Votação de Requerimentos:

Requerimento contido no Ofício nº 41/2010, do Presidente do Tribunal de Contas;

aprovação - Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini -
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Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares

- Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - 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 João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“OFÍCIO Nº 41/2010*

Belo Horizonte, 5 de abril de 2010.

Senhor Presidente:

Com cumprimentos, encaminhamos para apreciação dessa egrégia Casa

Legislativa requerimento solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei

Complementar nº 57/2009, de autoria deste Tribunal de Contas.

Aproveitamos para renovar nossas sinceras manifestações de estima e

consideração.

Atenciosamente,

Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas.

Requerimento

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

O Conselheiro Presidente que este subscreve requer, nos termos regimentais

dispostos nos arts. 82 e 285 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, a retirada

de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 57/2009, que “altera a Lei

Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que organiza e estrutura o Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Tribunal de Contas, de abril de 2010.

Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente.

Justificação: Esta Corte de Contas encaminhou à Assembleia Legislativa de Minas

Gerais o projeto de lei complementar que recebeu o nº 57/2009, propondo alteração

na Lei Complementar nº 102/2008, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, em especial o parágrafo único do art. 17 e o art.

25 da referida norma. Em função da necessidade deste Tribunal proceder uma

avaliação mais acurada acerca do assunto, solicitamos seja retirado de tramitação o

Projeto de Lei Complementar em epígrafe. Encarecemos a V. Exa. e demais pares a

aprovação do requerimento em tela.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 57/2009.

* - Publicado de acordo com o texto original.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Sr. Presidente. Serei bem sucinto.

Agradeço aos Deputados, tanto do bloco quanto da base, que se empenharam na

questão dos Agentes Penitenciários. V. Exa. também acompanhou a questão

atentamente desde o ano passado, quando houve dispensa de quase 340 deles. Ali

começou uma grande batalha desta Casa e especialmente de alguns Deputados, a

fim de tentar trazer de volta esses pais e mães de família que foram demitidos por

ocasião daquela greve. No nosso entendimento, a demissão ocorreu ao arrepio da lei,

pois não se ofereceu a nenhum deles o direito ao contraditório, à defesa. Enfim, tudo

aquilo que é do nosso Estado Democrático de Direito e que consta na nossa Carta

Maior foi, de certa forma, ignorado pelo Secretário à época, cujo nome não vou

declinar, já que hoje ele não mais ocupa a Pasta. No entanto, também com alegria,

venho a este microfone, nesta questão de ordem, manifestar minha gratidão diante do
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empenho que houve, de forma que daqueles quase 340 cerca de 250 retornaram ao

trabalho. Havia um remanescente de 35, que foram chamados recentemente. Desses

35, 29 compareceram, realizaram o exame psicotécnico, fizeram uma prova e já

estão reintegrados ao sistema penitenciário. Essa é a notícia que nos chega por meio

do Deputado Lafayette de Andrada, transmitida a ele pelo Dr. Genilson Zeferino,

Subsecretário de Assuntos Penitenciários, pessoa com quem dialogamos durante

todo esse processo. O Deputado João Leite também participou muito ativamente

desse trabalho, até mesmo emprestando seu gabinete para a realização de reuniões,

que também foram realizadas no meu gabinete e em outros, como no da Presidência

e no do Líder de Governo, Deputado Mauri Torres. Enfim, houve um esforço conjunto

de Deputados e Deputadas desta Casa que permitiu essa vitória - posso chamar

assim - e a recondução desses companheiros e companheiras, trabalhadores e

trabalhadoras do sistema penitenciário. Portanto, deixo aqui a minha palavra de

reconhecimento e gratidão, já que também vim a este microfone muitas vezes para

fazer cobranças, e algumas vezes cobrei de forma muito contundente uma solução

para a questão dos Agentes. A pauta ficou travada por um período por causa da falta

de solução para a questão dos Agentes. Mas hoje ela está liberada, já votamos vários

projetos importantes. Estamos aqui agora e estaremos à noite dando prosseguimento

à aprovação de importantes projetos. Alguém pode achar que muitas vezes vínhamos

aqui com um porrete na mão, principalmente o bloco da Oposição, o PT-PMDB-

PCdoB. Mas hoje tenho a alegria de vir aqui, simbolicamente, trazer uma rosa de

agradecimento e de reconhecimento por termos alcançado essa vitória conjunta que

foi esse trabalho incansável dos Deputados desta Casa. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

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 4.445/2010

Declara de utilidade pública a Associação para Preservação da Natureza Grupo
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Ecológico Geração Verde, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação para Preservação da

Natureza Grupo Ecológico Geração Verde, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação para Preservação da Natureza Grupo Ecológico

Geração Verde, com sede no Município de Uberaba, é uma entidade sem fins

lucrativos e tem como finalidade elaborar, desenvolver e executar projetos de

educação ambiental e cultural para crianças e adolescentes, projetos voltados para o

meio ambiente natural e urbano e projetos específicos na área do turismo ecológico e

cultural; elaborar certidões ecológicas e culturais; estudar problemas e

comportamentos ambientais e culturais e disseminar tecnologias na área de

tratamento de efluentes industriais, comerciais e domésticos.

Tais objetivos por si sós justificam plenamente que a Associação tenha o honroso

título de utilidade pública. Num tempo em que as preocupações com o meio ambiente

são cada vez mais urgentes e necessárias, é sempre salutar o fortalecimento de

entidades que primam pelo desenvolvimento dessa temática.

Por essas razões, é primordial que este projeto se transforme em lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.446/2010

Declara de utilidade pública a Associação Tropeiros da Estrada Real - Ater -, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Tropeiros da Estrada Real

- Ater -, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.
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Carlos Gomes

Justificação: A Associação Tropeiros da Estrada Real é uma entidade civil de direito

privado de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e de caráter cultural. Tem como

objetivos entre outros, promover cavalgadas e tropeadas, bem como difundir

atividades hípicas e realizar intercâmbio com entidades congêneres que tenham os

mesmos objetivos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.447/2010

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa dos Veteranos dos Trinta,

com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Recreativa dos Veteranos

dos Trinta, com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Dimas Fabiano

Justificação: A Associação Recreativa dos Veteranos dos Trinta, com sede no

Município de Varginha, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem como

finalidade desenvolver a cultura física e a prática dos esportes amadores,

proporcionar oportunidades de lazer, aproximação e convívio social, fortalecendo os

laços de amizade e companheirismo no âmbito da sociedade varginhense.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado e trará melhorias para a

comunidade, razão pela qual 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.448/2010

Declara de utilidade pública a Associação Humberto Ralph, com sede no Município

de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Humberto Ralph, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Humberto Ralph, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade o desenvolvimento de ações sociais, buscando resguardar, prevenir

e edificar a vida de crianças, adolescentes e adultos por meio da conscientização, da

promoção de programas de assistência social e esportivos e da implantação de

programas de geração de renda.

Como a referida Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação das ações de

assistência social e desenvolvimento local, torna-se justa a sua declaração de

utilidade pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero pelo apoio dos nobres colegas desta Casa

Legislativa.

- 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 4.449/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Evangélica Ágape - Acea -,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Evangélica

Ágape - Acea -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Evangélica Ágape - Acea -, com sede no Município de

Contagem. Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade

colaborar com a política de assistência social, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei

Orgânica de Assistência Social e segundo os princípios da seguridade social.

A Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Na medida em que desenvolve importante trabalho de apoio às ações de assistência

social, é justa a declaração de sua utilidade pública.

Pelo mérito deste projeto, espero pelo apoio dos nobres colegas da Casa

Legislativa mineira.

- 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 4.450/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Morro Vermelho, com

sede no Distrito de Morro Vermelho, Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Vermelho, com sede no Distrito de Morro Vermelho, Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Morro Vermelho, com sede no Distrito de Morro

Vermelho, Município de Caeté.
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Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade a congregação de pessoas interessadas em desenvolver a

comunidade em seus aspectos sociais e econômicos, sem discriminação de raça, cor,

sexo ou religião.

Como a referida Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação das ações de

desenvolvimento local, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero pelo apoio dos nobres colegas desta Casa

Legislativa.

- 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 4.451/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Peão Vale Verde, com sede no

Município de Ipaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Peão Vale Verde, com

sede no Município de Ipaba.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação do Peão Vale Verde, com sede no Município de Ipaba, é

uma instituição de direito privado que exerce atividades filantrópicas, sem fins

lucrativos, beneficentes, e desenvolve importantes trabalhos na área social, buscando

integrar e dinamizar as ações da comunidade e apoiando ações que tratam dos

setores, do meio ambiente, dos esportes, da cultura, da educação, do lazer e

proteção dos direitos humanos. A documentação apresentada confirma que a sua

diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está

em funcionamento regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
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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 4.452/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Novo Horizonte, com sede no

Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Bairro Novo Horizonte,

com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação do Bairro Novo Horizonte, com sede no Município de

Timóteo, é uma instituição de direito privado que exerce atividades filantrópicas, sem

fins lucrativos, beneficentes, que desenvolve importantes trabalhos na área social,

buscando integrar e dinamizar as ações da comunidade, congregando moradores e

associados da entidade, visando a promover melhores condições, individuais e

coletivas, e apoiando ações que tratam das áreas do meio ambiente, dos esportes, da

cultura, da educação, do lazer. A documentação apresentada confirma que a sua

diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está

em funcionamento regular, atendendo, desta forma, aos requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.453/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim Vitória,

com sede no Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Jardim Vitória, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Jardim Vitória, com sede no

Município de Santana do Paraíso, é uma instituição de direito privado que exerce

atividades filantrópicas, sem fins lucrativos e beneficentes. Desenvolve importantes

trabalhos na área social, buscando integrar e dinamizar as ações da comunidade e

fortalecendo os valores de ordem social e cultural que dignificam o homem.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,

atendendo, desta forma, os requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.454/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade

e São Vicente de Paulo, com sede no Município de Açucena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Senhora da Piedade e São Vicente de Paulo, com sede no Município de Açucena.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Comunitária Nossa Senhora da Piedade e São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Açucena, é uma instituição de direito privado

que exerce atividades filantrópicas, sem fins lucrativos e beneficentes. Desenvolve

importantes trabalhos na área social, buscando integrar e dinamizar as ações da
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comunidade, gerenciando ações de apoio e crescimento da comunidade e

proporcionando melhores condições de vida, principalmente aos idosos e famílias

carentes.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular,

atendendo, desta forma, os requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.455/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Sapucaí 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 Santa Rita do

Sapucaí o imóvel de propriedade do Estado, situado na Rodovia BR-459, km120, no

Bairro Córrego Raso, em Santa Rita do Sapucaí, com área total de 235.900m²

(duzentos e trinta e cinco mil metros quadrados e novecentos centímetros

quadrados), com as medidas e confrontações constantes na escritura de registro de

imóveis dessa Comarca.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no “caput” deste artigo destina-se à

expansão de seu parque industrial.

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 artigo anterior.

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

Sala das Reuniões, 7 de abril de 2010.

Dilzon Melo

Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei já se encontra cedido ao

Município para que sejam desenvolvidas as atividades da Escola Municipal Valéria
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Junqueira Paduan, através de oficinas de artesanato, música, dança, aula de reforço

escolar orientadas por professores capacitados, bem como atividades artísticas,

físicas e projetos interdisciplinares visando resgatar os valores morais e éticos em

razão da participação no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti.

O Município de Santa Rita do Sapucaí é um dos principais pólos de

desenvolvimento tecnológico do Brasil, sendo reconhecido nacional e

internacionalmente pela alta qualidade de seus produtos, que são exportados para

diversos países. A maioria das empresas desse Município atua nas áreas de

eletrônica, telecomunicações e informática, o que gerou a necessidade de abrir outras

empresas com atividades paralelas, aumentando consideravelmente a oferta de

emprego para o povo santarritense.

O imóvel descrito faz divisa com o distrito industrial existente, que já não possui

área para expansão. Portanto, torna-se imprescindível a doação desse imóvel ao

Município de Santa Rita do Sapucaí, para que assim se possa fazer a expansão de

seu parque industrial, que fomenta a atividade econômica do Município e do Estado.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 5.826/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia pela posse no cargo de

Governador do Estado de Minas Gerais.

Nº 5.827/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Aécio Neves da Cunha, ex-Governador do Estado, pela

ética, pelo destemor e pelo espírito democrático com que conduziu brilhantemente os

destinos dos mineiros à frente do governo do Estado. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.828/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Gen.-Div. Ilídio Gaspar Filho pela posse como Comandante

da 4ª Região Militar.
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Nº 5.829/2010, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Gen.-Div. José Mário Facioli pelo brilhante trabalho

desenvolvido à frente da 4ª Região Militar. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 5.830/2010, do Deputado Padre João, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre a legislação ou decisão

judicial em que se baseiam os fiscais desse órgão para autuar e apreender os

veículos dos taxistas das cidades do interior de Minas Gerais, assim como sobre as

denúncias de que os valores das multas estariam sendo depositados na conta das

empresas concessionárias das linhas de transporte coletivo, e não recolhidos ao

Fundo Nacional de Transporte. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.831/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Ipanema pedido de

providências para que estude a possibilidade de celebração de um termo de

ajustamento de conduta entre o Ministério Público e os empreendedores do

Residencial São Francisco, nesse Município, tendo em vista denúncia de que o

referido loteamento teria sido entregue sem respeitar as exigências legais que

menciona. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.832/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para determinar

apuração de homicídio ocorrido em Brumadinho envolvendo o Sr. José Augusto

Faria, além de outros episódios dessa natureza ocorridos em março de 2010; e, ao

representante do Ministério Público no Município, pedido de providências para

acompanhar as investigações. (- À Comissão de Segurança Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Lafayette de

Andrada e Paulo Guedes.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja encaminhado ao Diretor-
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Geral do DER-MG pedido de providências para que seja celebrado convênio entre

esse órgão e a Prefeitura Municipal de Peçanha, com vistas à pavimentação do

trecho que liga a entrada da cidade à rodoviária.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Direitos Humanos, de Educação e de Minas e Energia e do

Deputado Chico Uejo.

Oradores Inscritos

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado José Henrique; Sr. Secretário,

Deputado Hely Tarqüínio; Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia, cidadãos de Minas Gerais que acompanham esta reunião, boa tarde.

Venho a esta tribuna para fazer uma análise, que não será muito profunda porque

não tenho tempo, mas gostaria de difundir algumas questões ligadas a nossa Capital.

Nascemos e vivemos praticamente toda a nossa vida aqui. É claro que nos

preocupamos constantemente com esta cidade. Temos acompanhado durante muito

tempo, praticamente 16 anos, a gestão dita popular e social do Partido dos

Trabalhadores, e vimos o que restou. Recente relatório da ONU “Situação das

Cidades do Mundo”, da Habitat, aponta Belo Horizonte como uma das cidades mais

desiguais do mundo. Vivemos a realidade da Índia mais pobre e a realidade da

Bélgica. Os números são impressionantes. Belo Horizonte situa-se depois de três

Municípios da África do Sul. Falou-se muito em governo popular, em investimento no

social, mas encontramos uma situação de caos social, de desigualdade. Procuramos

identificar aspectos que causaram essa situação tão triste, tão desigual. Talvez Belo

Horizonte seja o retrato do nosso país. Lugares muito ricos, a Zona Sul, convivem

com a pobreza extrema. Apesar de todo o apelo do governo popular e social, vivemos

essa situação.

Alguns dados são impressionantes. Nunca tivemos na história de Belo Horizonte

um crescimento tão grande das favelas como nos últimos anos. Ao citar favela,

poderia falar sobre vila - aliás, nasci numa em Belo Horizonte. Na verdade, são vilas e

favelas que cresceram muito. Isso porque belo-horizontinos ou pessoas que vieram
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viver em Belo Horizonte optaram por morar nessas moradias, e a maioria delas se

encontra em áreas de extremo risco.

Quem conhece Belo Horizonte sabe que o Morro das Pedras - antiga Favela da

Ventosa - era o lixão da Capital, ou seja, ali era depositado o lixo de Belo Horizonte.

Sabemos que esses solos são instáveis. Foi permitida uma grande ocupação nessa

região do Morro das Pedras. Há alguns anos, em janeiro, o mês das chuvas, houve

uma grande tragédia nessa região, pois morreram praticamente oito crianças de uma

mesma família. O que levou o belo-horizontino e aqueles que vieram viver em Belo

Horizonte a morar em favelas, em situação tão indigna e de grande risco? Há alguns

anos, o governo do PT tinha a intenção de fazer de Belo Horizonte uma ilha magnífica

e de prosperidade. Portanto, tiveram a brilhante ideia de retirar a Capital da Câmara

de Compensação Tarifária da Região Metropolitana. O valor da passagem dos ônibus

da Região Metropolitana aumentou, enquanto o de Belo Horizonte diminuiu. Daí o

que aconteceu? As pessoas que viviam fora da Capital pagavam o mesmo valor da

passagem de quem morava em Belo Horizonte. Na verdade, elas têm de trabalhar.

Muitas vezes conseguiam o emprego por morarem mais perto dele. Assim, muitos

abandonaram a sua moradia nas cidades da Região Metropolitana e vieram viver nas

nossas vilas e favelas de maneira indigna. Isso fez com que crescesse muito o

número de moradores em lugares de risco e nas encostas em Belo Horizonte.

Por outro lado, nestes últimos anos, vimos na Capital também uma liberação

desenfreada de grandes empreendimentos para o lucro. Isso é algo impressionante.

Um governo que fez propaganda permanente do social beneficiou grandes

empreendimentos em Belo Horizonte. Recentemente o Deputado Sávio Souza Cruz

trouxe-nos os números impressionantes do crescimento do BH Shopping, que foi

liberado para uma construção aproximada de 80.000m e já tem hoje perto dos seus

setecentos... Isso é algo impressionante. Ao lado do BH Shopping está localizado o

Belvedere, um dos bairros mais nobres de Belo Horizonte. Aliás, ele está com a sua

liberação a pleno vapor. Especialmente num outro governo do PT, em Nova Lima,

promoveu-se a liberação no Vale do Sereno para 70 mil pessoas morarem - aliás,

isso é mais que a população de Nova Lima -, trazendo engarrafamento, uma situação

incontornável para aquela região de Belo Horizonte. Quem mora no Belvedere paga
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aproximadamente um IPTU de R$6.000,00 a R$8.000,00 e, conforme o condomínio,

R$10.000,00. Por outro lado, uma loja no BH Shopping paga R$160,00 por ano.

Portanto, vimos esses empreendimentos desenvolverem-se em Belo Horizonte sem

nenhuma contrapartida para a população. O BH Shopping cresceu dessa maneira.

Quer dizer, tem todos esses benefícios e não deu contrapartida alguma viária para

melhorar o tráfego na Capital. Vimos também a situação do Pátio Savassi, ou seja, a

liberação da construção daquele verdadeiro monstro na divisa ou na confluência das

Avenidas Senhora do Carmo com Contorno. O que trouxeram de retorno para a

população? Absolutamente nada.

Depois temos a questão grave, mais uma herança deixada pelo PT em Belo

Horizonte, a situação do Bairro Anchieta, exposta nos jornais. Quem conhece Belo

Horizonte sabe que, na região do final da Avenida Francisco Deslandes com a Rua

Eugênio Rubião, paralela à Rua Samuel Pereira e à Rua Caciporé, há várias

nascentes, junto ao Parque Julien Rien. Quem conhece Belo Horizonte sabe disso.

Mas a Prefeitura de Belo Horizonte - o Prefeito Fernando Pimentel - liberou a

construção de “shopping” ali. O que temos agora? Um prédio de sete andares em

queda. Os outros três prédios da Rua Samuel Pereira, próximos ao Edifício Ágatha,

também estão condenados, porque o Edifício Ágatha deverá cair sobre eles. Tudo

isso liberado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Qual é a contrapartida para Belo

Horizonte? Qual a contrapartida do entulhamento das nascentes do Parque Julien

Rien, de todo aquele acervo ambiental que existia ali? Zero. Agora as pessoas que

moravam nesses condomínios do Bairro Anchieta estão morando em hotéis. Não

puderam pegar seus pertences pessoais, porque a irresponsabilidade da Prefeitura

de Belo Horizonte, no governo do Sr. Pimentel, proporcionou isso. Qual é a

contrapartida que nossa população tem recebido? Nenhuma.

Nossa cidade teve algumas salvaguardas, e esta Casa conseguiu, no momento,

impedir a construção de 12 torres de apartamentos entre o BH Shopping e a divisa de

Nova Lima. O Deputado Adalclever Lopes foi um dos autores do projeto que impediu

a construção dessas 12 torres, criando a Estação Ecológica do Cercadinho. Senão

teríamos mais essa aberração lá, sem contrapartida alguma para a população de

Belo Horizonte. O Sr. Fernando Pimentel se foi, mas deixou herança para Belo
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Horizonte, sem contrapartida alguma. Está aí o nó no trânsito de Belo Horizonte,

proporcionado por essas liberações sem cuidado algum. O que foi feito por Belo

Horizonte foi obra do governo do Estado, o governo do PSDB, pelo Governador Aécio

Neves. Foi feito não apenas em Belo Horizonte, mas na nossa região metropolitana.

A revitalização do Aeroporto de Confins foi marco, porque proporcionou a

implantação do centro de manutenção da empresa aérea Gol, com criação de

empregos de alta tecnologia na região de Confins; como também a criação de espaço

para implantação de empresas de informática, com a vinda de muitas escolas e

universidades para a região. Com isso, a Linha Verde era grande expectativa de

melhora do acesso à Zona Norte de Belo Horizonte.

Alguns não conhecem Belo Horizonte, e outros até usaram esta tribuna para falar

mal da Cidade Administrativa. Não conhecem Belo Horizonte, não sabiam o que

estava acontecendo na Zona Norte de Belo Horizonte. O povo daquela região

merecia grande investimento, para, de alguma forma, revertermos esse crescimento

desenfreado de Belo Horizonte em direção a Nova Lima. O Centro de Belo Horizonte

estava mudando para Nova Lima. Agora temos nova situação com a contrução da

Cidade Administrativa: a duplicação da Avenida Antônio Carlos, iniciada, temos de

reconhecer, pelo PT na Prefeitura, com o Estado e o governo federal. Foi feita

trincheira que ainda mantém rigorosamente todos os sinais de trânsito. Ainda temos o

gargalo lá. É uma obra que não serviu para quase nada. E acompanhamos o término

da duplicação da Avenida Antônio Carlos, com a presença forte do governo do

Estado. Recentemente vimos a revitalização da Praça da Liberdade, uma região

muito especial para todos os belo-horizontinos, com o corredor cultural, um

verdadeiro centro cultural que apresenta grandes possibilidades para a nossa

população.

Não tenho mais tempo, mas queria deixar essa análise sobre Belo Horizonte, uma

cidade tão amada, que não merecia aparecer nos estudos da ONU nessa situação,

entre os Municípios mais pobres do mundo, da África do Sul. Essa é a situação de

Belo Horizonte, a Capital mineira: está entre as cidades mais desiguais do mundo.

Essa é a herança deixada pelo Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte, depois

de tantos anos de governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

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

público presente, caríssimos telespectadores da TV Assembleia, faço hoje uma

homenagem à minha categoria, os jornalistas profissionais, pelo dia 7 de abril, Dia

Nacional do Jornalista. Presto essa singela homenagem com a leitura de um

manifesto formulado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, por

sua Diretoria Colegiada.

“Sindicato dos jornalistas defende valorização da profissão e exigência de formação

universitária específica para o exercício do jornalismo.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais parabeniza os

companheiros de imprensa pelo nosso dia. Mas, mais do que celebrar, o Sindicato

dos Jornalistas alerta para a urgência de refletirmos sobre temas vitais para a

categoria, como as negociações coletivas e a tramitação no Congresso Nacional das

propostas de emenda à Constituição que preveem o retorno da obrigatoriedade da

formação superior específica para o exercício do jornalismo.

A decisão do Supremo Tribunal Federal está prestes a completar um ano, em 17 de

junho. Para resgatarmos as nossas conquistas históricas e o fortalecimento da

profissão de jornalista, é fundamental que toda a categoria e também os estudantes

de jornalismo participem do calendário de ações para buscar o apoio da sociedade e

dos parlamentares a essa causa, essencial para garantir um jornalismo ético e de

qualidade.

Neste Dia do Jornalista, ressaltamos ainda a importância de as nossas negociações

coletivas avançarem no combate à precarização das condições e relações de

trabalho com ganhos reais nos salários, respeito ao direito autoral, entre outras

demandas da categoria.

Nós, jornalistas, historicamente estivemos presentes em todos os fatos que

marcaram e consolidaram a democracia brasileira. Com a nossa mobilização,

seremos capazes de mostrar a importância de nossa profissão, e, no próximo ano,

que possamos festejar o nosso dia com o restabelecimento da exigência de formação

universitária específica para o exercício do jornalismo”. Assina o manifesto a Diretoria

do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.
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Sr. Presidente, pensando na melhor forma de homenagear nossos colegas

jornalistas pelo seu dia, além da leitura do manifesto do nosso sindicato, a melhor

forma de fazê-lo talvez seja reproduzir também artigo de jornalista, articulista,

cientista político, sociólogo, professor da USP e da Unicamp, pessoa que sempre

defende a importância dos meios de comunicação para o contraditório e o debate

crítico: o grande sociólogo e jornalista Emir Sader. É artigo muito interessante sobre a

imprensa brasileira. Hoje é o dia do trabalhador, da jornalista e do jornalista

profissionais, e não da imprensa. Por isso, é interessante homenagear todos os

jornalistas, fazendo a leitura desse artigo do Prof. Emir Sader, que reflete sobre o

momento atual e sobre o papel da imprensa brasileira.

O artigo diz: “A imprensa brasileira teve momentos da história do País em que

desempenhou papel determinante. Basta recordar o peso que teve nas mobilizações

e desestabilizações que levaram ao Golpe de 1964, em que jornais como ‘O Estado

de S.Paulo’, ‘Tribuna da Imprensa’, ‘O Correio da Manhã’, entre outros, tiveram o

papel, pela primeira vez, de condutores ideológicos e políticos das forças opositoras.

Setores da imprensa tiveram também papel positivo na campanha das Diretas,

quando outros tentavam esconder a amplitude do movimento e seu verdadeiro

significado. Assistimos hoje à decadência generalizada dessa mesma imprensa, que

martela cotidianamente, praticamente de forma total e monótona, ataques contra o

governo Lula, logrando, no entanto, que apenas 5% da população rejeite o governo,

enquanto mais de 80% o apoie. Nunca a imprensa brasileira esteve tão distante e

contraposta à opinião do povo brasileiro. Daí seu isolamento e decadência, pelo

menos sob sua forma atual.

As Organizações Globo, que só possuíam um jornal, sem importância alguma, no

Rio, antes do golpe, tiveram na ditadura sua grande alavanca, mas, ao mesmo

tempo, o golpe insuperável de falta de credibilidade. Ficaram com a marca da

ditadura, por mais que tentassem se reciclar, importando colunistas, usando a

audiência da televisão para tentar conseguir mais público. Atualmente dispõe de um

trio que atenta contra qualquer credibilidade, que dá a tônica do jornal: Merval

Pereira, Ali Kamel e Míriam Leitão. Todos os três se caracterizam por serem as vozes

do dono, por sua postura propagandística, sem interesse algum no que dizem, nem
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brilho ou criatividade no que escrevem. São funcionários burocráticos da empresa,

que exercem, da maneira que conseguem, seu burocrático papel de opositores,

buscando catar supostas fraquezas do governo, que é seu único objetivo. Nenhum

tipo de análise, nenhuma nuança, nenhuma ideia. Para jornal que precisaria

desesperadamente de credibilidade, eles são um tiro no pé, uma confirmação da falta

de credibilidade do jornal. O resto do jornal, das manchetes de primeira página às

colunas de notícias, padece deste freio da rígida linha editorial, fazendo um jornal

sem graça, sem interesse, sem repercussão.

No Rio de Janeiro, o conjunto dos órgãos da empresa, mesmo atuando fortemente

a favor de algum candidato, perdem sempre. Lula ganhou nas duas últimas eleições

no Rio; os Garotinhos, Sérgio Cabral, Paes, mesmo Cesar Maia, se elegeram sem o

apoio do jornal, que os atacava. Hoje, contra a vontade majoritária da grande maioria

dos brasileiros, ficam de novo, acintosamente, na contramão da opinião do povo e do

País, incluído claramente o povo do Rio de Janeiro, que sabe separar programas de

diversão que lhe gosta ver das inverdades que diz o jornal e os noticiários de rádio e

televisão da Globo.

Diminuem sua tiragem, perdem público abertamente para a internet, para os jornais

gratuitos e para os jornais populares vendidos. Melancolicamente arrasta-se o jornal,

na fúria ‘antilulista’, sem repercussão política alguma. O ‘Estadão’ sempre foi o jornal

conservador por excelência, com certa discrição, boa cobertura internacional,

posições claramente direitistas. Conforme foi perdendo público para a ‘Folha de

S.Paulo’, que parecia mais atraente para os jovens, mais ligada à oposição à

ditadura, tratou de rejuvenescer. Como jornal mais organicamente ligado às entidades

empresariais, tem uma avaliação mais equilibrada da política econômica, valorizando

seus avanços, no marco das críticas tradicionais do liberalismo dos gastos excessivos

do Estado.

Além do papel do Estado na economia, suas maiores preocupações e críticas ao

governo são na política internacional. Sua predileção, em tudo e por tudo, com os

EUA, fica ferida com as alianças com os países do Sul do mundo e com os da

América Latina em particular. A política externa soberana do Brasil os incomoda

profundamente, transformando-se num dos temas mais usuais e violentos dos
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editorais.

O outro são os movimentos sociais, em particular o MST, que causa ojeriza ao

‘Estadão’, pela defesa intransigente do direito à propriedade privada, pilar do sistema

capitalista. O jornal foi praticamente o órgão oficial das passeatas de preparação do

Golpe de 64, na defesa da liberdade, da família e da propriedade, valores aos quais

continua fiel. A liberdade inclui centralmente a de imprensa privada, diga-se,

protagonizada pela Sociedade Interamericana de Prensa, órgão da Guerra Fria,

cenário a que o jornal, rançoso, ainda se sente apegado. Os editoriais sempre - e

atualmente Dora Kramer - são os momentos mais patéticos do jornal, saudoso da

Guerra Fria.

A ‘Folha de S.Paulo’ é o jornal que mais teve oscilações de imagem. Era um jornal

sem nenhum peso até o golpe e mesmo durante boa parte da ditadura militar. O

‘Estadão’ era o grande jornal de São Paulo. A ‘Folha de S.Paulo’ apoiou ativamente a

preparação do golpe militar, sua realização e a instauração da ditadura. Cumpriu tudo

o que a ditadura determinava, com noticiários que escondiam os sequestros,

desaparecimentos, execuções, publicando as versões oficiais, emprestando carros da

empresa para a Operação Bandeirante - Oban.

Foi ao longo dos anos 80, quando levou Cláudio Abramo do ‘Estadão’, que a ‘Folha

de S.Paulo’, pela primeira vez, ganhou prestígio, buscando espaço próprio na

oposição liberal à ditadura. Pretendeu ser o órgão da sociedade civil contra o Estado

autoritário, conforme a ideologia hegemônica na oposição, advinda da teoria do

autoritarismo de Fernando Henrique Cardoso. A ‘Folha de S.Paulo’ tirava todo ano

uma foto no teto do seu prédio, na Barão de Limeira, com os que ela considerava

representantes da sociedade civil, de empresários a líderes sindicais, como que para

expressar fisicamente esse vínculo organizado com os setores que se opunham, em

graus distintos, à ditadura.

Consolidou essa imagem emprestando suas páginas para um certo pluralismo, com

um cronista semanal do PT - Florestan Fernandes, Marilena Chauí, entre os mais

conhecidos -, e distintos políticos, intelectuais e líderes sociais escrevendo na sua

página de opinião. Desde a eleição de Fernando Henrique Cardoso, entrou em

decadência, perdendo totalmente a credibilidade que o diferenciava. Colunistas com
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vínculos pessoais com os tucanos, como Clovis Rossi, Eliane Catanhede e outros,

decadentes, como Jânio de Freitas, arrastam-se melancolicamente na decadência

geral do jornal, o que mais despencou na tiragem e o que mais se transformou nas

duas últimas décadas. O filho do Frias pai conduz o jornal pelo abismo da

intranscendência e do rancor, parecendo-se cada vez mais com a ‘Tribuna da

Imprensa’, da época de Carlos Lacerda.

A ‘Veja’ se assume, grotescamente, como o diário oficial da extrema direita, com

paquidermes como colunistas, sensacionalismo de capa, projetando-se como má

espécie de “bushismo” brasileiro. Com dificuldade para conciliar sua imagem de

revista de generalidades com esse papel de brucutu da imprensa nacional, foi

perdendo aceleradamente tiragem, o que aumenta a crise financeira que levou a

empresa a pendurar-se em capitais externos.

Poderia ser menos afetada pela crise generalizada da imprensa por ser uma revista

semanal, mas a brutalidade da sua orientação política a fez incorporar-se de cheio

nessa queda.

Terá papel ainda mais truculento na campanha eleitoral, jogando tudo para tentar

barrar a vitória do governo, esperando-se os golpes mais sujos da campanha da

empresa dos Civita.

No conjunto, o cenário da imprensa brasileira - com a única exceção da ‘Carta

Capital’, entre as publicações diárias e semanais - é deprimente e decadente. Uma

vitória de Dilma, que os apavora, seria ficar mais quatro ou oito anos nessa posição

de dirigentes opositores, trará dilemas difíceis para essas empresas. É possível que

uma ou outra busque reciclar-se para adaptar-se a novos tempos, em que, aliás, tem

de contar com o fim de toda uma geração de políticos estreitamente associados a ela,

como FHC, Serra, Jereissatti, etc. Isso, associado a uma intensificação da crise

econômica das empresas, deve colocar dilemas cruciais para órgãos que assumiram

atitudes suicidas, contra a vontade expressa da maioria do povo brasileiro, e pagam

um preço caro por isso”.

Com esse artigo do colunista, articulista, sociólogo e cientista político, quero

reverenciar todas as pessoas que, além de levar a notícia, sempre procuram ver uma

versão e outra do fato, para o telespectador e para o leitor, fazem da sua profissão
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um espaço para o debate, para o confronto de ideias e especialmente para o combate

à mediocridade e ao pensamento único.

Então, deixo a nossa homenagem a todos os nossos colegas jornalistas

profissionais de Minas Gerais e do Brasil. Um feliz Dia do Jornalista para todos os

trabalhadores da imprensa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, servidores da

Assembleia, amigos presentes nas galerias desta Casa, imprensa presente,

telespectadores da TV Assembleia nas centenas de Municípios que o sinal da nossa

televisão alcança, senhoras e senhores, público jovem, de maneira especial, boa

tarde.

Sr. Presidente, quero dirigir o meu pronunciamento de hoje, de maneira especial, à

juventude. No último dia 28, foi realizada na Catedral da Boa Viagem a Jornada

Arquidiocesana da Juventude. Às 15h30min, tivemos uma missa com D. Walmor e D.

Joaquim Mol e, depois, uma longa caminhada até a Praça do Papa. Durante a

homilia, nas palavras de D. Walmor, tivemos ali mais uma sinalização positiva e uma

grande notícia quanto à possibilidade de a nossa Capital, Belo Horizonte, sediar a

Jornada Mundial da Juventude de 2014. Os aplausos e os gritos de alegria daquela

multidão de jovens, aproximadamente 3 mil pessoas, ao lado da Catedral da Boa

Viagem, mostravam a vitória - pelo menos até o momento - alcançada, fruto da

vontade, do desejo e da luta ardente dos jovens de Minas Gerais para que fosse

realizado o sonho de ter Belo Horizonte como sede da Jornada Mundial da Juventude

de 2014. Essa jornada mundial é realizada de três em três anos, em algum lugar do

mundo.

No ano que vem, teremos a Jornada Mundial da Juventude na Espanha, com a

sede em Madri. Desde 2000, quando o Papa João Paulo II realizou o Jubileu da

Juventude, com vários outros jovens do Brasil, acompanhamos de perto cada passo

desse projeto. Lembro-me bem de que, em 2000, eu era um dos jovens que estava

coordenando as caravanas dos brasileiros em Roma. Ali, na Universidade de Tor

Vergata, reunimos 2 milhões de jovens em uma vigília inesquecível. O Papa João



____________________________________________________________________________
323

Paulo II disse palavras que nunca mais serão apagadas de nossa mente e do nosso

coração. Nós, 2 milhões de jovens vindos do mundo inteiro, dormimos na relva, em

um campo gigantesco. O Papa madrugou também naquela universidade e nos deu

uma palavra de ordem que nos orientaria em tudo o que faríamos em todas as áreas

da nossa vida nos próximos anos e décadas a partir de então. Lembro-me como se

fosse hoje de suas palavras célebres. O Papa disse: “Jovens, se vocês forem aquilo

que vocês podem ser, se vocês forem aquilo a que vocês são chamados a ser, vocês

incendiarão o resto do mundo”. Aquelas palavras ecoaram não apenas em mim, mas

também naqueles milhões de jovens reunidos - e ecoam até hoje -, norteando-nos

para sermos protagonistas de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de um

mundo novo.

A Jornada Mundial da Juventude iniciou-se em 1986, mas, em 2000, vivemos o

grande momento de reunir jovens do mundo inteiro para realmente convocá-los a

assumir seu papel de atores importantes e fundamentais nas discussões das

políticas, situações, quadros e realidades mais difíceis, duras e importantes no mundo

inteiro, olhando especificamente para cada continente com suas peculiaridades,

realidades e sofrimentos, como o africano, do qual desde então não temos tirado os

olhos.

Mas, Sr. Presidente, no Domingo de Ramos, dia 28, D. Walmor relembrou tudo isso

e que, na última Jornada Mundial, em Sidney, na Austrália, o Brasil já sinalizava sua

vontade de ser candidato a sediar a Jornada Mundial da Juventude que se seguiria.

Não conseguimos que fosse em 2011, pois Madri foi escolhida, mas o País começou

a ser cogitado para sediar uma das próximas. Em 2009, lembro-me bem de que, na

Torcida de Deus, no Mineirão, um público de 80 mil pessoas ouviu o nosso Bispo

dizer, oficialmente, que Minas Gerais, por meio de sua Capital, estava lançando-se

como opção para sediar a Jornada Mundial da Juventude. No dia 28, por meio das

palavras de D. Walmor, percebemos que essa sinalização voltou a acontecer e que

essa possibilidade se torna mais forte e real.

Temos ido às Jornadas Mundiais da Juventude em vários países e estaremos em

Madri no próximo ano. Mas há uma grande expectativa, e aí vem a convocação que

faço hoje. Isso porque eu também, nesta Assembleia, assim que fui eleito
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parlamentar, Deputado Estadual e representante do nosso povo, comecei uma

batalha junto a outros companheiros. Tínhamos justamente este fim: conseguir, por

intermédio do então Governador Aécio Neves e do atual Governador Prof. Antonio

Anastasia - aliás, pessoa que tive a honra de ter como meu orientador no curso de

especialização -, com o apoio da arquidiocese e de tantos movimentos e segmentos,

mobilizar um grande número de pessoas. Lembro-me de que, na época, nós, eu e o

meu colega Deputado Domingos Sávio, nosso Líder na Assembleia, assinamos e

fomos ao Palácio entregar, em mão, ao Governador Aécio Neves esse pedido, um

manifesto do nosso desejo de batalhar as condições necessárias para sediarmos a

Jornada Mundial da Juventude, que não é uma coisa fácil. Em Tor Vergata, Roma,

reuniram-se 2 milhões de jovens. Claro que, para a Jornada Mundial da Juventude no

Brasil, em Belo Horizonte, falamos em aproximadamente 600 mil jovens, pelo menos.

Portanto, falando em 600 mil jovens que aqui se hospedarão durante 20 dias, se

considerarmos as pré-jornadas, imaginamos que teremos de investir em infraestrutura

de hotéis, no aeroporto, em vários setores do nosso Estado, a fim de comportar esses

jovens que virão. E é justamente esse o dossiê que começa a ser elaborado para

mostrar ao Vaticano que Belo Horizonte está apta para isso, aliás, que é a melhor

opção. Além de Belo Horizonte, Rio de Janeiro foi cogitado, assim como Brasília, mas

hoje percebemos que Belo Horizonte pode sediar a Jornada Mundial de 2014, no ano

da Copa do Mundo.

Então se trata de uma notícia que damos, em primeira mão, para os jovens

mineiros. Até mesmo porque, antes da Jornada, que tem a duração de

aproximadamente uma semana, há a pré-jornada, que os jovens que vêm do exterior

são convidados a fazer em outras dioceses. Assim, poderíamos hospedar jovens nas

dioceses de Juiz de Fora, Janaúba, Almenara, Leopoldina, ou seja, haveria jovens

hospedados em várias dioceses.

Os jovens são a esperança não só de todo trabalho social da igreja, por intermédio

da Pastoral da Juventude, mas de todas as ações que temos para as próximas

décadas. Por isso a mobilização da juventude se faz necessária, até mesmo nas

palavras de D. Walmor, em que diz que cada jovem deve ir ao encontro de outros

jovens. Isso nos faz pensar nas nossas lutas, nessas que temos travado aqui na
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Assembleia para o enfrentamento ao grande mal: as drogas.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, estamos diante de uma quase epidemia do

“crack”, por mais que tenhamos nos esforçado, por mais que o governo de Minas

Gerais esteja na vanguarda das ações de políticas sobre drogas - e aqui quero

elogiar o Subsecretário Cloves Benevides, que realmente revolucionou, após a ação

do Prof. Elias Murad, o trabalho, a concepção e o pensamento sobre políticas de

enfrentamento às drogas no Estado de Minas Gerais, com o apoio total e irrestrito do

nosso então Governador Aécio Neves e do atual Governador Prof. Anastasia. Não

obstante todas essas ações, há hoje uma realidade diante da qual não podemos

fechar os olhos. Hoje, nos gabinetes, nas comunidades onde atuamos, não há um dia

em que não recebamos dois, três, cinco telefonemas de pais desesperados por causa

da vida de seu filho, a qual está sendo destruída pelos jogos e pelas drogas,

sobretudo por causa do “crack”.

Tivemos uma série de reportagens, em dias anteriores, sobre a situação de Belo

Horizonte. Queremos agir e atuar, mas agir não é só retirar, combater o que as

pessoas estão fazendo de errado. Além disso, precisamos oferecer algo de bom.

Ninguém retira algo de um saco e o deixa vazio. Não! Precisamos retirar das pessoas

aquilo que lhes faz mal, mas precisamos ter opções para apresentar-lhes, para

entusiasmar o nosso povo, dando-lhe prazer, esperança, alegria e fé. É o que Dom

Valmor nos dizia e Dom Joaquim Mol completava ao dizer que ali estavam os futuros

empresários, políticos, médicos, enfim, os futuros agentes da transformação da

sociedade. Há, então, Sr. Presidente, a convocação de todos os jovens mineiros.

Este nosso pronunciamento, Deputados Delvito Alves e Maria Tereza Lara, vem ao

encontro de uma realidade posta em prática hoje pela Assembleia Legislativa de

Minas Gerais: o Expresso Cidadania. Quero elogiar aqui essa ação, esse projeto

maravilhoso, que este ano tem como lema “Jovens conscientes fazem um país

diferente”. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais está de parabéns, bem como o

nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, quando convocam os jovens a

participarem como protagonistas da construção de um futuro melhor, de uma

sociedade mais justa. Lendo os livros, quando pesquisamos a história do Brasil ou de

outros países do mundo, percebemos que, nas transformações necessárias, quando
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houve a necessidade de mudanças verdadeiras, de lutas para mudar para valer

situações de injustiça, os jovens foram convocados. Mais uma vez, eles estão sendo

chamados.

Terminarei meu pronunciamento, fazendo duas convocações. Na primeira, convido

os jovens a participar do projeto Expresso Cidadania com a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais. Peço-lhes que não só participem, mas também sejam protagonistas,

atores fundamentais nessa mudança, gerando a esperança e sendo a esperança de

um povo que, muitas vezes, está desesperançado. O Expresso Cidadania quer, este

ano, convocar os jovens a atuar mais de perto, a vir ao Parlamento, a conhecer essa

realidade que um dia pode ser a deles. Precisamos, cada vez mais, preparar jovens

para nos representarem futuramente. Então, esse projeto vai se alastrando pelo

Estado, caminhando ao encontro dos jovens, motivando-os à participação efetiva não

só na política, mas também em todas as ações sociais, conhecendo a realidade do

nosso povo.

Na segunda convocação vem o Vaticano, a nossa arquidiocese nos chamando a

encher o coração de esperança, convocando todos os jovens a estar de mãos dadas,

de corações unidos para que, em Madri, em 2011, quando termina a jornada, o Papa

Bento XVI possa ao final dizer: “Então, nós nos encontraremos no Brasil, em Belo

Horizonte, em 2014”. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa sorte aos jovens do Brasil.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, pessoas que

nos acompanham na Casa do povo mineiro e público que nos acompanha pela TV

Assembleia, gostaria, inicialmente, de manifestar minha preocupação e o meu desejo

de superarmos um impasse relativo à possibilidade de celebração de convênios entre

Poder Público e entidades do terceiro setor. Claro que nós, ao lado de tantos outros

colegas, temos uma história em defesa da transparência na vida pública e de maior

seriedade na condução das questões eleitorais. Portanto, desejamos, mais do que

nunca, a aprovação do projeto Ficha Limpa, para que tenhamos mais transparência

na vida pública. Não se pode pensar em construir uma democracia sem credibilidade,

sem transparência, sem que haja coerência entre o que se fala aqui e o que se vive

na vida pessoal e, especialmente, na vida pública. O representante do povo tem de
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ter a noção exata da responsabilidade que assume. Porém, quando faço essas

referências, não posso também permitir ou concordar que comecem a generalizar e

achar que, toda vez que se celebra um convênio, este pode ser usado

eleitoreiramente.

Falo isso porque, a meu ver, tem havido um equívoco ao entender que a resolução

do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta as eleições deste ano, pode impedir o

convênio com qualquer entidade. A resolução diz que é proibido o repasse de

dinheiro ou de bens a entidades e pessoas. Mas, para mim, o Tribunal Superior

Eleitoral quis deixar claro que os candidatos não devem sair por aí distribuindo

dinheiro ou bens para pessoas ou entidades sob o pretexto de angariar votos. É claro

que isso tem de ser combatido. Temos de ter eleição limpa. Não devemos permitir o

uso da máquina para troca de favores. A pessoa precisa ter consciência de que, se

ela se sujeita a uma troca de favor pelo seu voto, estará destruindo qualquer

esperança de este país ter governantes sérios e decentes.

Não é nenhuma tentativa minha querer defender o direito de poder sair fazendo

qualquer tipo de barganha por voto. Pelo contrário, temos de combater essa prática.

O que não se pode é, sob o pretexto de estarmos em um ano de eleição, proibir fazer

convênio com asilos, creches, Apaes, santas casas e hospitais filantrópicos. Ora,

esse segmento chamado terceiro setor, com instituições organizadas pelas sociedade

civil, muitas vezes estimuladas por movimentos pastorais e motivadas pela

organização de entidades como clubes de serviços e de entidades das mais diversas

crenças religiosas, sempre procura fazer o bem. Para isso, criam-se a santa casa da

cidade tal, a Apae do Município tal, creches, asilos, lar dos idosos; e essas entidades

não podem parar por ser ano eleitoral. Também não se pode pretender que essas

entidades cumpram sua missão sem nenhum tipo de apoio do poder público, até

porque são instituições que, de alguma forma, estão substituindo esse poder.

Veja bem o caso dos cidadãos que sofrem com o vício das drogas. Infelizmente,

esses dependentes químicos representam um grande número de pessoas e levam

famílias ao desespero. Por isso temos de ter a capacidade de auxiliá-los. Temos de

ter uma ação enérgica e dura da segurança pública no combate aos traficantes. Mas

hoje a própria lei já diz que o dependente químico, o viciado, muito mais que
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criminalizado, tem de ser assistido; ele tem de ser auxiliado. E agora, pela lei federal,

é dever do poder público prestar assistência ao viciado para que ele possa abandonar

as drogas, mas não há nenhuma casa de recuperação do poder público para

drogados, alcoólatras e viciados. O que existe são instituições constituídas pela

sociedade civil, por meio de entidades filantrópicas sem fins lucrativos, as quais

dependem da ajuda da população e de convênios com o poder público para

funcionar. Cerca de 99% das santas casas são entidades filantrópicas. Pode ser que

exista uma ou outra que tenha sido constituída como entidade filantrópica e depois

tenha se tornado instituição pública. Mas todas que conheço - e são muitas, pois faço

questão de estar sempre atento a esse setor e ao lado das santas casas, das Apaes,

das vilas vicentinas - são instituições filantrópicas. Trata-se de entidades sem fins

lucrativos, mesmo com mecanismos de controle social.

A sociedade civil, por meio de voluntários, administra, fiscaliza e controla a fim de

que o dinheiro seja utilizado de maneira correta.

Nas vezes em que o poder público repassa verba por meio de convênios, é sempre

o dinheiro público mais bem-aplicado, porque assim ele salvará vidas e acudirá os

mais pobres. Agora veio esta interpretação dizendo que não, isto é, em ano eleitoral,

fica proibido o convênio ou o pagamento dos convênios, o que é equívoco. Aliás,

tenho me rebelado contra isso, porque precisa ser mais bem-esclarecido. Temos de

continuar com as parcerias com as santas casas e com as Apaes, para fazer o bem

e, é claro, também continuar com a fiscalização, para que ninguém use isso

eleitoreiramente, desvirtuando o propósito sagrado dessas instituições de servir ao

próximo.

Aproveito para fazer referência à visita que fiz, nesta semana, a um hospital

filantrópico, o Hospital Vaz Monteiro, de Lavras. Fiquei encantado com o sério

trabalho realizado ali, e existem recursos garantidos de emenda parlamentar para

ampliar a UTI neonatal desse Hospital. Esse dinheiro é do Orçamento, com previsão

orçamentária, por isso não se trata de ação eleitoreira alguma. Isso é verba que

colocamos no Orçamento para atender a área da saúde. Está garantido no

Orçamento. Atenderemos a demanda do Hospital Vaz Monteiro. Nesse hospital,

também vi algo que me encantou e ao mesmo tempo me preocupou. Ele possui



____________________________________________________________________________
329

centro de hemodinâmica, área específica no hospital para cuidar daquele cidadão que

está com algum problema no aparelho circulatório, ou seja, que está enfartado ou

com risco de AVC ou de qualquer outro problema circulatório das mais variadas

espécies. O mais frequente e o que mais tem tirado vidas é o enfarto do miocárdio.

Hoje, felizmente, a medicina evoluiu muito. Há cirurgias coronarianas com abertura do

tórax, a chamada cirurgia cruenta, portanto intervenção cirúrgica propriamente dita, e

cirurgia mais sofisticada, com colocação de próteses, o chamado “stent”, para dilatar

a artéria coronariana e recuperar o cidadão de forma muito eficiente, com aparelhos

de última geração, como os do Hospital do Coração, de São Paulo. Os aparelhos do

Hospital Vaz Monteiro são da melhor qualidade, assim como seu corpo clínico. Aliás,

os médicos desse hospital estão operando, fazendo cirurgias cardíacas. Entretanto,

há mais de um ano, o referido hospital está tentando se credenciar ao SUS para

oferecer-lhe serviço de cirurgia coronariana.

Lavras é cidade-polo, belíssima, centro universitário, centro do saber, com nossa

querida Ufla e com o instituto superior de Lavras, ligado ao sistema estadual de

educação. Portanto, em Lavras, existe serviço de saúde pronto para atender, mas faz

um ano que está tentando se credenciar e isso não ocorre. O Ministério da Saúde tem

algumas restrições. Diz que precisa haver população de mais de um milhão de

habitantes, o que é absurdo. Assim, se um cidadão está enfartado em Lavras, sai

desesperado para conseguir cirurgia em Belo Horizonte, mas, ao chegar aqui,

constata que a UTI do hospital está lotada. Se não tem vaga na UTI, ele morrerá ou

terá de tirar dinheiro do bolso para pagar a cirurgia. Ou seja, o pobre está excluído.

Como disse, a cirurgia está sendo feita, mas é claro que o hospital não pode realizá-

la de graça, porque é cirurgia cara. O hospital tem duas opções: ou faz pelo SUS ou

faz particular. O hospital quer fazer pelo SUS, mas o SUS não quer credenciá-lo. Isso

não é justo. Assim, precisamos rever essa regra do Ministério da Saúde.

Ontem estive com o Secretário Dr. Antônio Jorge, que me atendeu prontamente.

Aliás, ele me disse que estudará e fará uma análise para nos ajudar. Entretanto, de

pronto, alegou-me que o Ministério da Saúde faz essas restrições. Então lhe

perguntei o porquê disso, se o centro é competente, qualificado e possui demanda, e

ele me respondeu que é sempre aquela velha história de que o cobertor é curto, isto
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é, o dinheiro não é suficiente para credenciar a todos, mesmo havendo demanda.

O governo federal e especialmente a Câmara dos Deputados não regulamentam a

Emenda nº 29. Ela foi aprovada no final do mandato do Presidente Fernando

Henrique e estabelece que o Município, o Estado e o governo federal têm de aplicar

percentual de toda a receita na saúde. Todas as Prefeituras aplicam mais do que

preceitua a Emenda nº 29. Mas o governo dos Estados e a União acabam não

aplicando especificamente em saúde pública, porque usam o pretexto de que o

saneamento e o dinheiro aplicado na Funasa, no Exército, no Hospital da Marinha, na

área de prevenção e até o dos servidores públicos seriam dinheiro aplicado no SUS,

o que não é verdade. O dinheiro aplicado no SUS tem de ser no Sistema Único de

Saúde. Para isso é preciso regulamentar a emenda à Constituição. A lei

complementar que regulamenta a emenda está no Congresso Federal, na Câmara

dos Deputados, há quase 10 anos. A Câmara dos Deputados não age. Com isso fica

o paciente de Lavras e de todo o interior de Minas no desespero, enfrentando filas.

Nós, que temos um compromisso permanente com a saúde, não apenas falaremos,

mas agiremos. Levaremos o problema e lutaremos para sua solução.

Na mesma reunião que tive com o Secretário, levei a S. Exa., por um lado, a boa

notícia de que a UTI do Hospital de Piumhi está em fase de conclusão, fruto de nossa

emenda parlamentar do ano passado, que foi paga a esse hospital. Foram

R$200.000,00, que possibilitaram ao hospital fazer adequação em suas instalações e

construir espaço para funcionar uma UTI. Mas ele precisa dos equipamentos.

Fizemos nosso apelo e, se Deus quiser, em breve, conseguiremos os equipamentos

para a UTI do Hospital de Piumhi funcionar plenamente. Para que isso ocorra, temos

de alertar o governo federal, que faz tanto proselitismo, de que deveria ter mais

coerência, deveria colocar realmente mais dinheiro na saúde, melhorar o atendimento

do SUS e atualizar a tabela de pagamento dos honorários aos hospitais, para que

não fiquem sempre mendigando.

Ainda bem que o governo Aécio Neves criou o Pro-Hosp para dar reforço aos

hospitais que atendem pelo SUS. Mas isso não tem sido suficiente. Até porque

poderíamos ter mais hospitais credenciando-se ao SUS se a tabela fosse adequada e

justa, o que não é. A coerência é o que tem faltado, muitas vezes, ao governo federal.
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Tanto pregou e, na hora de fazer as coisas, fez exatamente o contrário do que

pregou. Agora o governo chega ao cúmulo de admitir que é incoerente mesmo.

Deputado João Leite, ouvi o Presidente Lula dizer ontem, à noite, na abertura da

Feira Nacional da Construção, que há um ano prometeu a todo o Brasil que faria 1

milhão de casas. Ele disse: “Prometi, mas sabia que não tinha jeito”. Ora, o sujeito

chega agora, com a cara de pau, e diz: “Prometi, mas sabia que não tinha jeito”. E

começou a arrumar culpados. Curioso é que ele disse ser um dos culpados, porque

fez aquilo justamente para mexer com o País, para que começasse a pensar grande.

Ele disse: “Prometi 1 milhão de casas, mas sabia que a CEF não estava estruturada,

porque a CEF, por exemplo, sempre trabalhou com a premissa de que fazer casa era

mais problema do que solução”. Disse que mudaria isso e ainda: “Quando lancei esse

programa, a CEF não estava estruturada”. Ora, o Presidente lançou esse programa

no ano passado, quando era Presidente da República há mais de seis anos, e ele

nomeia o Presidente da Caixa Econômica.

Estão no desplante e no absurdo de ainda continuar culpando o antecessor pelos

erros do atual governo Lula. É mais ou menos o que a Ministra Dilma veio fazer em

São João, não é, Deputado João Leite? Brinca com a inteligência de todo o povo

mineiro e brasileiro. Tenta nos chamar de idiotas, para continuarmos batendo palmas

para ele, como se tudo estivesse normal. O PT expulsou os Deputados Federais que

votaram, na época, no Tancredo Neves. Deputado João Leite, sei disso porque - e

nunca o escondi - fui fundador do PT. Quando ocorreu isso, Deputado João Leite, saí

do PT. Não fui expulso, porque não era Deputado Federal. Eu era um modesto

médico-veterinário em Divinópolis. Saí. Felizmente falo que evoluí. Em 1988, fundei o

PSDB. E nunca mudei de partido, a partir da fundação do PSDB.

Mas o PT votou contra tudo o que era para evoluir em nosso País, e aqueles três

que votaram a favor do Presidente Tancredo foram expulsos. Agora vem a Ministra

Dilma trazer flores em um gesto demagógico. Será que ela foi pedir perdão ao povo

mineiro, ao Presidente Tancredo Neves, ou simplesmente está querendo nos

enganar, como se ela e o PT fossem grandes parceiros do Presidente Tancredo

Neves? Considerando-se a atitude autoritária que sempre adotaram, essas pessoas

não tiveram respeito por esse Presidente, com o povo mineiro nem com a luta pela
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democratização. Todavia, agora vêm fazer demagogia às vésperas da eleição? A

Deputada Erundina foi expulsa também - lembro aqui -, assim como a Deputada Bete

Mendes. Então é esse o tratamento que nos dão, o tratamento da incoerência, de não

arrumar mais recursos para a saúde pública. Ficam culpando os Prefeitos e o

governo do Estado. Não arrumam dinheiro para construir as casas e culpam, agora, a

Caixa Econômica Federal, como se ela fosse um banco privado. É preciso que

alguém conte ao Lula que é ele quem nomeia o Presidente da Caixa Econômica

Federal. Obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - 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 fez retirar da pauta desta reunião a Proposta

de Emenda à Constituição nº 14/2007 e os Projetos de Lei nºs 2.215/2008 e

4.207/2010, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite, e as Indicações,

Feitas pelo Governador do Estado, dos Nomes das Sras. Suely Duque Rodarte, Irene

de Melo Pinheiro, Avani Avelar Xavier e Arminda Rosa Rodrigues, do Sr. Antônio dos

Reis e Silva, das Sras. Magda Lopes Campbel, Keyla Mayumi F.M. de Melo, Maria

Aparecida Sanchez Coelho e Rosane Marques Crespo, do Sr. Tomás de Andrade

Nogueira, da Sra. Ângela Imaculada L. de Freitas e do Sr. Faiçal David Freire, para

Membros do Conselho Estadual de Educação, apreciadas na extraordinária realizada

hoje, pela manhã.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 6ª Reunião
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Ordinária, em 6/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.619/2010, do Deputado Dimas

Fabiano, 5.627 e 5.628/2010, da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Ruy

Muniz, Gil Pereira, Arlen Santiago, Paulo Guedes e Carlos Pimenta, 5.665/2010, do

Deputado Weliton Prado, 5.669 e 5.672/2010, da Comissão de Turismo, 5.688/2010,

do Deputado Weliton Prado, 5.711/2010, da Deputada Ana Maria Resende,

5.782/2010, do Deputado Wander Borges, e 5.785/2010, da Comissão de Direitos

Humanos; de Direitos Humanos - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 7/4/2010,

do Projeto de Lei nº 4.203/2010, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; de Educação -

aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 7/4/2010, dos Projetos de Lei nºs

2.870/2008, do Deputado Carlos Pimenta, com a Emenda nº 1, 3.377/2009, do

Deputado Dimas Fabiano, com a Emenda nº 1, 3.645/2009, do Deputado Vanderlei

Miranda, 4.042/2009, da Deputada Maria Tereza Lara, e 4.069/2009, do Governador

do Estado, e dos Requerimentos nºs 5.579 a 5.581, 5.611 e 5.655/2010, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, 5.596/2010, do Deputado Rômulo Veneroso, 5.623/2010, do

Deputado Weliton Prado, 5.657 e 5.658/2010, do Deputado Leonardo Moreira, 5.659

e 5.660/2010, do Deputado Ruy Muniz, 5.666, 5.674 e 5.675/2010, da Comissão de

Turismo, 5.677/2010, do Deputado Jayro Lessa, 5.739 e 5.791/2010, do Deputado

Carlin Moura, 5.781/2010, do Deputado João Leite, e 5.796/2010, do Deputado

Doutor Viana; e de Minas e Energia - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em

7/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.670/2010, da Comissão de Turismo, e

5.738/2010, do Deputado Carlin Moura (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando seja o

Projeto de Lei nº 2.824/2008 encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído,

uma vez que a Comissão de Cultura perdeu o prazo para emitir seu parecer. A

Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o

art. 140, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento contido no Ofício nº 41/2010, do Presidente do

Tribunal de Contas, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei

Complementar nº 57/2009. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, solicitando seja o Projeto de Lei

nº 4.350/2010 distribuído, em 1º turno, à Comissão de Fiscalização Financeira. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de

amanhã, dia 8, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Dilzon Melo, Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Tiago Ulisses,

por indicação da Liderança do BPS) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado

Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Domingos Sávio. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a

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

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

debater, em audiência pública, os efeitos da suspensão das atividades de extração de

calcário na região de Córrego Fundo; e interrompe os trabalhos ordinários para que

sejam ouvidas as Sras. Maria Cláudia Pinto, Superintendente Regional da Secretaria

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Alto São Francisco, e Sílvia

Silvana de Souza Faria, Presidente da Cooperativa dos Micromineradores do Centro-

Oeste de Minas Gerais; e os Srs. Antônio Augusto Rocha, Procurador do Trabalho,
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representando a Sra. Elaine Noronha Nassif, Procuradora-Chefe do Ministério Público

do Trabalho na 3ª Região; Sérgio Augusto Dâmaso de Sousa, Superintendente do 3º

Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -; Pedro Parizzi,

consultor legislativo, representando o Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Joaquim Martins da

Silva Filho, Procurador-Chefe da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, e

Valdir Martins Ferreira, Prefeito Municipal de Córrego Fundo, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

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

dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Gil Pereira, Presidente - Tiago Ulisses - Gustavo Corrêa - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

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 do Deputado

Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.398/2007 na forma do vencido no 1º

turno (relator: Deputado Ivair Nogueira, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª
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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 475/2007,

2.427/2008, 4.096 e 4.098/2009, este com a Emenda nº 1, 4.160/2010 (relator:

Deputado Ivair Nogueira); 4.162, 4.163, 4.170, 4.175, 4.177, 4.179, 4.180 e

4.181/2010 (relator: Deputado Elmiro Nascimento), que receberam parecer por sua

aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 5.598, 5.620 e 5.681/2010. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 3.696, 4.022, 4.029, 4.043, 4.046, 4.048 e 4.054/2009. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Adelmo

Carneiro Leão em que solicita seja realizada audiência pública a fim de debater a

situação do Ipsemg no que se refere ao atendimento aos beneficiários, à relação de

trabalho dos funcionários, às condições financeiras da autarquia e aos resultados da

auditoria realizada pela empresa Aon Hordings Ltda. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Carlos Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 138/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.704/2006, visa declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança de Aimorés, com sede no Município de Aimorés.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.
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Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 138/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança de Aimorés, com sede no Município de Aimorés.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 31/1/2008)

determina, no art. 37, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidades afins; e, no art. 41, que os membros da Diretoria, dos

Conselhos Fiscal e Deliberativo, além dos conselheiros técnicos não serão

remunerados pelo exercício de seus mandatos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 138/2007.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 179/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 179/2007,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.631/2006, objetiva declarar de

utilidade pública a Fundação Educacional de Lavras - Fela -, com sede no Município

de Lavras.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

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 179/2007 tem como objetivo a concessão do título de utilidade

pública à Fundação Educacional de Lavras - Fela -, com sede no Município de

Lavras.

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

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

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

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

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

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

funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração registrada

em 15/7/2008), o art. 9º veda a remuneração dos integrantes do Conselho Diretor e

do Conselho Fiscal pelo exercício de suas funções; e o parágrafo único do art. 50

dispõe que, no caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a

fundação que se proponha a fins iguais ou semelhantes.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 179/2007.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.232/2009

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
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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.

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 3.232/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Municípios pelo Desenvolvimento Integrado – AMDI –, com sede no Município de

Coronel Fabriciano, que possui como finalidade promover o desenvolvimento

planejado, integrado, inclusivo e sustentável das cidades filiadas e da região da qual

fazem parte. Para isso, a entidade estimula a cooperação técnica entre os Municípios,

objetivando o aprimoramento dos serviços internos e externos nas diversas áreas,

incluindo a cessão mútua de pessoal e equipamentos para o incremento da

administração pública.

Além do mais, procura executar ações, programas e projetos destinados a acelerar

o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da região do Vale do

Aço, levando em consideração suas vocações naturais, e atuar na implantação de

políticas públicas, principalmente as de caráter preventivo.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.232/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Ademir Lucas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.576/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Pequenos Agricultores do
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Japão e Adjacências – Acipaja –, com sede no Município de Coluna.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009, a matéria foi 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 3.576/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Pequenos Agricultores do Japão e Adjacências – Acipaja

–, com sede no Município de Coluna.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica 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. 14 que as atividades dos Diretores e dos Conselheiros não serão remuneradas; e

no parágrafo único do art. 28 que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituições congêneres, registradas no Conselho

Municipal de Assistência Social ou entidade pública com sede no Município de

Coluna.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada na parte conclusiva deste parecer,

tem por fim alterar o art. 1º do projeto, para corrigir o nome da entidade, adequando-o

à forma consignada no art. 1º do seu estatuto

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.576/2009 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária
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Independente dos Pequenos Agricultores do Japão e Adjacências, com sede no

Município de Coluna.”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.688/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Céus Abertos, com sede

no Município de Sete Lagoas.

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 3.688/2009 pretende declarar de utilidade pública a Creche

Comunitária Céus Abertos, com sede no Município de Sete Lagoas, entidade sem fins

econômicos, que desempenha importante trabalho na área social, principalmente

voltado às crianças de 1 a 14 anos, às quais propicia, por um período de 10 horas

diárias, educação, noções de higiene, saúde, assistência psicopedagógica e

refeições.

Atua junto à comunidade e à família promovendo eventos sociais, com o que

proporciona às pessoas oportunidade de se conhecerem e participarem dos

programas oferecidos pela entidade, que são importante instrumento de bem-estar

coletivo.

Incentiva e promove, com a participação da comunidade, de instituições, empresas

e particulares, atividades que visem ao atendimento das crianças carentes.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.688/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.732/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Imbiruçu, com sede no Município de Lagamar.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 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 3.732/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Imbiruçu, com sede no Município de

Lagamar.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica 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 parágrafo único do art. 10

determina que os cargos de Diretores e Conselheiros, bem como as atividades de

seus associados, não serão remunerados; e o art. 29 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 que tenha o mesmo objetivo social.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.732/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.747/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo dar denominação de José Calazans Ferreira ao anel rodoviário que liga a

BR-251 à BR-342, no Município de Salinas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 17/9/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão, para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 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.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.747/2009 tem por finalidade dar a denominação de José

Calazans Ferreira ao anel rodoviário que liga a BR-251 à BR-342, no Município de

Salinas.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão listadas no art. 22 e as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com relação ao Estado, o §

1° do art. 25 faculta-lhe tratar das matérias que n ão se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.
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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.

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,

se manifestou, por meio da nota técnica datada de 13/10/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o trecho não possui

denominação oficial.

É importante esclarecer que a construção do Contorno Rodoviário de Salinas faz

parte do Programa de Apoio Financeiro aos Municípios em Situação de Calamidade e

em Obras de Infra-Estrutura, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas, que tem como uma de suas finalidades a celebração de convênios com

Municípios mineiros, para a realização de obras de infraestrutura básica, como

melhoramentos de vias, pontes e edificações.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 3.747/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.852/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Rotary Club de Uberlândia Cidade Industrial, com sede no
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Município de Uberlândia.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.852/2009 pretende declarar de utilidade pública o Rotary Club

de Uberlândia Cidade Industrial, com sede no Município de Uberlândia, entidade sem

fins econômicos, que desempenha importante trabalho na área social e que tem

como lema estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo empreendimento

digno.

Para isso promove o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de

proporcionar oportunidades de servir; o reconhecimento do mérito de toda ocupação

útil e a difusão das normas de ética profissional; a melhoria da comunidade pela

conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada; a aproximação de todos,

visando à consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.

No cumprimento de seus propósitos, a entidade atua por meio de execução direta

de projetos, programas ou planos de ações ou pela prestação de serviços

intermediários de apoio a outras organizações afins.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.852/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.903/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 3.903/2009 visa declarar

de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Hebron - Associação de Apoio ao

Dependente Químico, com sede no Município de Três Corações.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.903/2009 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Hebron - Associação de Apoio ao Dependente Químico,

com sede no Município de Três Corações, instituída com o propósito de realizar

ações concretas de tratamento e recuperação de dependentes químicos,

reintegrando-os na vida social, e de cooperar com programas governamentais de

combate ao vício.

Para atingir seus objetivos, contribui para o pleno desenvolvimento físico e

psicossocial dos dependentes, incentivando-os a uma mudança de comportamento,

para tornar o convívio entre eles, seus familiares e a sociedade mais sadio.

A entidade incentiva a participação da família no processo de recuperação dos

dependentes químicos, ao mesmo tempo em que prioriza o atendimento médico e

psicológico destes, objetivando a integração de ações que os possam beneficiar.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.903/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.951/2009

Comissão de Cultura

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que
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apresentou. Vem agora a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos termos do

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.951/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Musical Padre Mário Uzan, com sede no Município de Itinga, entidade que tem por

finalidade divulgar a cultura ligada à arte popular por meio de grupos folclóricos,

pinacoteca, vídeos e publicações jornalísticas, além de exibições fonográficas.

Para facilitar a realização dos objetivos gravados em seu estatuto, promove

intercâmbio e colaboração cultural com entidades de outros Estados e países.

Dessa forma, é possível dedicar-se à divulgação cultural e à conscientização das

pessoas sobre seu patrimônio artístico; à proteção do meio ambiente; à proteção da

família, da maternidade, da infância e da velhice.

Por sua atuação, a referida instituição merece o título de utilidade pública.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por fim dar nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.951/2009, em turno

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

e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.016/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Banda Musical de Mateus Leme, com sede no

Município de Mateus Leme.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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 4.016/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Banda Musical de Mateus Leme, com sede no Município de Mateus Leme.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 dispõe que, em

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

filantrópica legalmente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, ou a entidade pública; e o art. 36 determina que as atividades de seus

Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas.

Por fim, com a finalidade de adequar a denominação da entidade ao

consubstanciado no art. 1o de seu estatuto, apresentamos a Emenda no 1, redigida na

parte conclusiva deste parecer.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei no 4.016/2009 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 Banda Municipal de Mateus Leme,

com sede no Município de Mateus Leme.”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.019/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto de Promoção Artístico e Cultural de Teófilo

Otôni – Inpacto –, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

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 4.019/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Promoção Artístico e Cultural de Teófilo Otôni – Inpacto –, com sede

nesse Município.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 26, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 31,

que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio será destinado a instituição

congênere.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, na parte conclusiva deste parecer, a fim de

dar nova redação ao art. 1º do projeto, adequando o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.019/2009 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 Instituto de Promoção Artístico-

Cultural de Teófilo Otôni – Inpacto –, com sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.201/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 4.201/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Beneficente de Minas Gerais - Avebe -, com sede no Município de

Vespasiano, entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade o

desenvolvimento comunitário por meio de projetos assistenciais direcionados à

população mais carente.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, procura desenvolver as

seguintes atividades: projetos educacionais, culturais e recreativos; obras sociais

voltadas para a população mais carente, visando à melhoria das condições de higiene

e saúde; auxílio a asilos e orfanatos; assistência a comunidades em situação de risco

e de calamidade pública; estabelecimento de parcerias com organizações

governamentais e não governamentais, a fim de promover campanhas de prevenção

ao uso de drogas, recuperação e reintegração social do dependente químico; e
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promoção de palestras sobre os reflexos da dependência química na saúde, na

educação e na segurança pública.

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° 4.201/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.202/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado.

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 4.202/2010 tem por finalidade instituir o dia 2 de abril como o

Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado.

Justifica o autor da matéria, na exposição de motivos que acompanha a proposição,

que é necessário aprofundar a discussão sobre o autismo e buscar políticas públicas

que beneficiem os autistas.

O autismo é um transtorno definido por alterações presentes antes dos três anos de

idade, o qual se caracteriza por mudanças qualitativas na comunicação, na interação

social e no uso da imaginação.

Em dezembro de 2007, a Organização das Nações Unidas - ONU - instituiu o dia 2

de abril como Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma das três datas

que criou dedicadas a enfermidades. As outras duas são à Aids e ao diabetes.
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Dessa forma, no dia 2/4/2009, mais de 100 eventos foram realizados em 35 países

em comemoração do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo.

Na Europa, houve intensa mobilização da sociedade, sobretudo de federações e

associações, que, patrocinadas por iniciativas oficiais e privadas, promoveram

encontros para os interessados.

No Brasil, familiares de pessoas portadoras de autismo aproveitaram a data para se

mobilizarem e chamarem a atenção da sociedade para o autismo, cobrando do

governo a elaboração de políticas públicas voltadas para os portadores desse

transtorno.

Como se vê, a proposição busca criar data comemorativa já instituída

mundialmente pela ONU, o que revela, por um lado, a ausência de novidade e, por

outro, sua desnecessidade; isso, sem dúvida, compromete a aprovação da matéria.

De fato, a sociedade já conta com data destinada especificamente ao debate, à

conscientização e à divulgação do autismo, podendo mobilizar-se e cobrar do poder

público ações mais efetivas voltadas para a inclusão das pessoas portadoras desse

transtorno. O poder público, por sua vez, deve buscar expandir seu raio de ação,

mobilizando os instrumentos de que dispõe com vistas a conscientizar essas

pessoas, além de divulgar, ampliar e melhorar a rede que lhes presta atendimento.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei no 4.202/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rosângela Reis -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.210/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

Rubim.

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



____________________________________________________________________________
353

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 4.210/2010 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Rubim, entidade sem fins econômicos,

que desempenha importante trabalho na área social.

A entidade tem como objetivos maiores prestar assistência aos idosos,

proporcionando-lhes as oportunidades e facilidades para conservação de sua saúde

física e mental, em condições de liberdade e dignidade.

A fim de cumprir o seu compromisso com a sociedade, o Asilo São Vicente de

Paulo poderá promover qualquer atividade que se enquadre nas finalidades gravadas

em 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 4.210/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.211/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora das Candeias,

com sede no Município de Candeias.

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 4.211/2010 pretende declarar de utilidade pública a Corporação
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Musical Nossa Senhora das Candeias, com sede no Município de Candeias, entidade

sem fins lucrativos, voltada para a divulgação da arte por meio do incentivo às

vocações musicais. Com esse propósito, mantém uma banda de música e uma

escola para formação e aperfeiçoamento de seus associados, além de promover o

entretenimento da população com apresentações musicais nos eventos cívicos,

artísticos, religiosos, culturais ou recreativos realizados no Município.

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

Corporação Musical Nossa Senhora das Candeias a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.211/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Marcus Pestana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.217/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 4.217/2010 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Amigos Santo Antônio - Gasa -, com sede no Município de Mariana. Trata-se de

entidade sem fins econômicos, que desempenha importante trabalho na área social,

combatendo a fome e a pobreza, através da distribuição de gêneros alimentícios,

agasalhos, calçados e material de construção, e protegendo a saúde e o bem-estar

da família com a distribuição gratuita de medicamentos e o transporte de pacientes
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em ambulâncias, assistindo não só a comunidade local como os pequenos produtores

rurais das adjacências.

Executa também serviços de radiodifusão, sem finalidade comercial, atendendo a

objetivos exclusivamente educativos e culturais, além de incentivar o esporte e

divulgar noções de cidadania e ideias que possam contribuir para a preservação do

meio ambiente.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.217/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.224/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Boa Esperança, com

sede no Município de Formiga.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.224/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Centro Comunitário Rural de Boa Esperança, com sede no Município de Formiga.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1981, que tem por

finalidade desenvolver atividades voltadas, especialmente, para a área da assistência

social.

A associação fomenta projetos nas áreas de educação, cultura e saúde, visando

proteger a família, a maternidade, a infância e a terceira idade, por meio do incentivo

do aleitamento materno e de campanhas de combate a doenças transmissíveis ou
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infectocontagiosas, em colaboração com órgãos governamentais afins; e integrar

seus associados no mercado de trabalho, por meio de cursos profissionalizantes.

Desenvolve também campanhas educativas e projetos de recuperação ambiental,

programas de combate à fome e à pobreza e parcerias com entidades congêneres

em ações e projetos de promoção social e de cidadania.

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° 4.224/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.229/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Levantamento de Pesos – FMLP

–, 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 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 4.229/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Federação Mineira de Levantamento de Pesos – FMLP –, 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
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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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 4º do art. 17

determina que as atividades dos Diretores ou equivalentes não são remuneradas; e o

art. 76 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e detentora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.229/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.240/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 4.240/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais do Norte de Minas - Asnorte -, com sede no

Município de Porteirinha. Trata-se de entidade sem fins econômicos, que

desempenha importante trabalho na área social.

A Associação desenvolve atividades de assistência social, médica, dentária,

técnica, educacional, esportiva e cultural, objetivando o bem-estar dos pequenos
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produtores rurais; combate a fome e a pobreza, por meio da distribuição de cestas de

alimentos, roupas, medicamentos e material escolar, e promove cursos

profissionalizantes e oficinas de artes.

Objetivando também a proteção do meio ambiente, promove, em parceria com

entidades afins, campanhas ecológicas em defesa da conservação do solo, fauna,

flora e nascentes.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.240/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.241/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.241/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Serrado II, com sede no Município

de Porteirinha. Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1995, que

tem por finalidade promover o desenvolvimento da comunidade de Serrado, no

Município de Porteirinha, por meio da implantação de projetos sociais, tendo a efetiva

participação popular e o trabalho associativo como aliados, visando à geração de

emprego e renda.

A Associação desenvolve projetos de orientação técnica e jurídica, qualificação e
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treinamento profissional; promove a saúde da família, da maternidade, da infância e

da terceira idade através de ações que facilitam o acesso da população aos

programas governamentais; contribui para a preservação do meio ambiente; combate

a fome e a pobreza por meio da distribuição de cestas básicas; orienta e apoia

iniciativas de incremento da produção no meio rural e promove atividades culturais.

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° 4.241/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.248/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 4.248/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Assunção – Codebass –, com

sede no Município de Cabo Verde, entidade sem fins econômicos, que desempenha

importante trabalho na área social.

O Codebass tem por objetivo primordial a promoção e coordenação de qualquer

iniciativa que vise ao desenvolvimento social do Bairro Assunção, prestando apoio e

orientação aos seus moradores.

Nesse sentido, incentiva a melhoria do ensino escolar, assim como a alfabetização
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dos adultos carentes. Luta para combater a fome e a pobreza; para integrar seus

associados no mercado de trabalho; para proteger a saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice.

Além de trabalhar em prol da proteção do meio ambiente, desenvolve ações de

cunho cultural e esportivo visando à integração social dos jovens associados.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.248/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.250/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Inácio Franco, objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Grupo da Melhor Idade Asas da Liberdade, com sede

no Município de Florestal.

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 4.250/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Grupo da Melhor Idade Asas da Liberdade, com sede no Município de

Florestal, entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade prestar assistência

social às pessoas da terceira idade.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a entidade procura desenvolver

atividades nas áreas da cultura física e esportiva, favorecendo o convívio social e a

integração do idoso na sociedade, bem como aplicar integralmente sua renda,

recursos e eventual resultado operacional na manutenção e no desenvolvimento das

suas iniciativas.
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Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da entidade, consignado no art. 1º do

projeto, ao consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Considerando-se a relevância do seu trabalho, voltado ao bem-estar dos idosos, a

Associação Grupo da Melhor Idade Asas da Liberdade está habilitada a receber o

título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.250/2010, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.258/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.258/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Amizade Pro-Funda, com sede no Município de Peçanha, que tem por

finalidade a integração dos moradores da comunidade de Funda.

Para cumprir seus objetivos, a entidade desenvolve trabalhos educacionais,

esportivos e culturais que possam contribuir para a promoção do bem-estar social dos

associados.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.258/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.260/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

Município de Belo Horizonte.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.260/2010 pretende declarar de utilidade pública a entidade

denominada Ata Cidadania, com sede no Município de Belo Horizonte. Instituição

sem fins econômicos, tem como objetivo central a reinserção social de pessoas

portadoras de sofrimento mental. Para tanto, a entidade desenvolve, de forma

gratuita, ações voltadas para a reintrodução e a socialização produtiva das pessoas

com sofrimento mental, buscando, ainda, resgatar a cidadania dessas pessoas.

Na consecução de seus propósitos, a entidade incentiva, orienta, informa e auxilia

as pessoas portadoras de sofrimento mental e suas famílias no que toca à habilitação

para o trabalho; difunde o trabalho realizado para a sociedade; promove, estimula e

realiza pesquisas acadêmico-científicas sobre os temas relacionados com os seus

objetivos; desenvolve oficinas terapêuticas com atividades artesanais, culturais e de

lazer; implementa ações, programas e projetos que possibilitem o fomento de

políticas públicas e o acesso das pessoas portadoras de sofrimento mental ao

mercado de trabalho e à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer;

comercializa os produtos artesanais e artísticos produzidos nas oficinas terapêuticas;
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desenvolve ações e programas de capacitação de equipe de profissionais e

voluntários para o cumprimento de sua responsabilidade social; divulga e incentiva o

aperfeiçoamento da legislação atinente às pessoas com sofrimento mental; promove

encontros, congressos, seminários, cursos e outras atividades de formação e

intercâmbio; cria bancos de dados e “sites” informatizados para a divulgação de seus

objetivos e de outras iniciativas de interesse para a defesa da cidadania das pessoas

com sofrimento 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 4.260/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.270/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região da Baixinha-Campo de Avião, com sede no Município de Porteirinha.

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 4.270/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Região da Baixinha-Campo de Avião, com sede

no Município de Porteirinha, que possui como finalidade realizar obras e ações para a

melhoria da qualidade de vida da população local. Com esse propósito, implanta

projetos comunitários para a geração de empregos e de renda familiar; promove a

busca de recursos materiais e humanos, na comunidade e fora dela, para a

realização de ações de interesse coletivo; desenvolve atividades culturais,
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educacionais e esportivas; orienta sobre a preservação do meio ambiente; estabelece

permanente diálogo com a área pública, com as organizações não governamentais,

com o objetivo de firmar parcerias e convênios para subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.270/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.271/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.271/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Várzea Comprida, com sede no Município de

Porteirinha, que tem por finalidade promover a integração e a valorização das

mulheres trabalhadoras rurais.

Para atingir seus objetivos, a entidade executa programas de atendimento à mulher,

proporcionando-lhe treinamento diverso, incluindo o aperfeiçoamento profissional. A

Associação empreende, ainda, ações de assistência social, como a proteção da

saúde da família e o combate à fome e à pobreza, fazendo a distribuição gratuita de

alimentos, material de construção, medicamentos, óculos, aparelhos auditivos,

cadeiras de rodas e material escolar para alunos carentes. Além disso, procura

sensibilizar a comunidade rural para a necessidade de preservar o meio ambiente,
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por meio da conservação do solo e da proteção à fauna, à flora e às nascentes.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.271/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.273/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Feminina de Paciência - Mulheres Unidas

para o Desenvolvimento –, com sede no Município de Porteirinha.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.273/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Feminina de Paciência - Mulheres Unidas para o Desenvolvimento -, com

sede no Município de Porteirinha, entidade civil sem fins lucrativos que tem por

finalidade promover a integração social e a melhoria da qualidade de vida de seus

associados e da criança carente.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, desenvolve projetos nas áreas

da assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, sempre visando à

defesa dos interesses coletivos, em especial da mulher, dos jovens e da criança

carente. Procura também firmar parcerias e convênios com entidades públicas e

privadas para viabilizar a ampliação de seu trabalho e a continuidade de seus

projetos.

Ademais, fomenta projetos alternativos voltados para a geração de renda e a
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inserção no mercado de trabalho das pessoas da comunidade e para a proteção e a

integridade da família, da maternidade, da infância e da terceira idade.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem por

único fim dar nova redação ao art. 1º do projeto, a fim de adequar o nome da

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.273/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.278/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Coluna – Aapicol –,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial. Vem

agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.278/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Apicultores de Coluna – Aapicol –, 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 ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 40, que as
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atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e, no art. 42, estabelece que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,

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

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada na parte conclusiva deste parecer,

tem por finalidade alterar o art. 1º do projeto para corrigir o nome da entidade,

adequando-o à forma consignada no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.278/2010 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 Apicultores Coluna e

Região – Aapicol –, com sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.295/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo 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.

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 4.295/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Mulheres Rurais de Córrego dos Ferreiras e Adjacências - Amurcofe -, com sede
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no Município de Santa Bárbara do Leste, entidade sem fins econômicos, que

desempenha importante trabalho na área social.

Com efeito, a Amucorfe promove programas sociais, buscando proporcionar

condições de vida dignas às associadas e suas famílias, bem como aos cidadãos

carentes em geral; identifica e analisa os problemas da comunidade, buscando meios

para solucioná-los; empenha-se em proteger a saúde da família, a infância, a

adolescência e a velhice; combate a fome e a pobreza; integra seus assistidos no

mercado de trabalho; divulga a cultura e o esporte; favorece a habilitação e a

reabilitação das pessoas portadoras de deficiência; protege o meio ambiente;

desenvolve ações voltadas para o melhor rendimento da produção agropecuária e a

melhoria de vida das pessoas; propicia ampla participação das mulheres na luta por

seus direitos constitucionais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.295/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.299/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o São Francisco Futebol Clube, com sede no Município

de Pitangui.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 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 4.299/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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São Francisco Futebol Clube, com sede no Município de Pitangui.

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. 66, parágrafo

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

a entidade congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade pública

estadual; e, no art. 77, estabelece que seus Diretores, Conselheiros e Assistentes de

Diretoria não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.299/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.300/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural Marujos de João Monlevade, com sede nesse

Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 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, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.300/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Marujos de João Monlevade, com sede nesse Município.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 26 que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores não serão

remuneradas; e no art. 39 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade portadora do

título de utilidade pública estadual.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.300/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.302/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunitária de Assistência ao Barbosa da Ponte –

Acabap –, com sede no Município de Virgem da Lapa.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.302/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Assistência ao Barbosa da Ponte – Acabap –, com sede

no Município de Virgem da Lapa.

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. 14 que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no

parágrafo único do art. 28 que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidades congêneres registradas no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.302/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.308/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais de

Pedra do Sino, com sede no Município de Carandaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.308/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais de Pedra do Sino, com

sede no Município de Carandaí.

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. 15 que as

atividades dos Diretores não serão remuneradas; e, no parágrafo único do art. 34,

estabelece que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidades assistenciais.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.308/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.311/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Bica, com sede no

Município de Pedralva.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 e distribuída às



____________________________________________________________________________
373

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 4.311/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro do Bica, com sede no Município de Pedralva.

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. 14, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos

associados, não serão remuneradas; e, no parágrafo único do art. 28, que, na

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

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou entidade

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 4.311/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.313/2010

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 a Fundação Assistencial Nossa Senhora do Perpétuo
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Socorro, com sede no Município de Belo Vale.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 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 4.313/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Assistencial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com sede no Município

de Belo Vale.

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. 25 do estatuto constitutivo da instituição determina que nenhum

cargo da diretoria ou do conselho fiscal será remunerado e o art. 42, alínea “b”,

dispõe que, no caso de dissolução, depois de pagos os débitos existentes, havendo

saldo, será transferido para entidade congênere de utilidade pública localizada no

Município de Belo Vale.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.313/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.314/2010

Comissão de Constituição e Justiça

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

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais

da Fazenda Capivara, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 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 4.314/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais da Fazenda Capivara,

com sede no Município de Montes Claros.

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. 31 que as

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

serão remuneradas; e no art. 34 que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.314/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.319/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Amparense Tênis Clube – ATC –, com sede no

Município de Santo Antônio do Amparo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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 4.319/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Amparense Tênis Clube – ATC –, com sede no Município de Santo Antônio do

Amparo.

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. 24 do estatuto constitutivo da instituição determina que o

exercício das funções dos conselhos deliberativo e fiscal e da diretoria é pessoal,

gratuito e indelegável; e o art. 81 dispõe que, em caso de dissolução, seu patrimônio

remanescente será destinado a instituições congêneres ou filantrópicas, legalmente

constituídas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.319/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Ademir Lucas -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.320/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Centro de Recuperação e Promoção Humana - Cerprhum -, com

sede no Município de Boa Esperança.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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 4.320/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Recuperação e Promoção Humana - Cerprhum -, com sede no Município

de Boa Esperança.

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

declarados 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 § 1º do art. 16 que

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

serão remuneradas; e no art. 38 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, com

sede e atividade preponderantes no Estado de Minas Gerais, preferencialmente no

Município de origem, registrados no Conselho Municipal de Assistência Social ou a

entidade pública.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.320/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.324/2010

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 Crescir - Siquem/Cidade de Refúgio - ACS -, com sede

no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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 4.324/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Crescir - Siquem/Cidade de Refúgio - ACS -, 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 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. 34, que

as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 35,

que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
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instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

ou Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.324/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.325/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros, com sede

no Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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 4.325/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

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. 31 determina que

as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e o art. 36 dispõe
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que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.325/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.327/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Veteranos Esporte Clube, com sede no Município de Frutal.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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 4.327/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Veteranos Esporte Clube, com sede no Município de Frutal.

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, que nada recebem pelos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 1º do art. 64 de seu estatuto preceitua que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio será destinado a asilos e casas de caridade; e o art. 74
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determina que o exercício dos cargos de direção é inteiramente gratuito.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.327/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.328/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras – Cerea –, com

sede no Município de Frutal.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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 4.328/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Recuperação de Alcoólatras – Cerea –, com sede no Município de Frutal.

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. 17 que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação ou vantagem; e
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no art. 58 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, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.328/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.333/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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 4.333/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa, 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
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exercício de suas funções.

Note-se que o art. 29 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão

inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem; e o art. 33 dispõe que, no caso de dissolução,

os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere, com personalidade

jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.333/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.339/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Independente Esporte Clube, com sede no Município

de Florestal.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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 4.339/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Independente Esporte Clube, 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
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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 parágrafo único do

art. 55 que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, legalmente constituída, detentora do título de utilidade pública

estadual; e, no art. 66, que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão

remuneradas.

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

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

adequar o nome da entidade à forma consignada no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.339/2010 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com

sede no Município de Florestal.”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.341/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Matinha, com sede no Município de Lagoa Grande.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 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
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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 4.341/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Matinha, com sede no

Município de Lagoa Grande.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.341/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.343/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo acrescentar os arts. 1o-A e 1o-B à Lei no 17.591, de 2008, que institui a

Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2010 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

A proposição em análise pretende acrescentar dispositivos à Lei no 17.591, de

2008, que institui a Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares, com a

finalidade de determinar os objetivos que essa atividade deverá cumprir bem como as

diretrizes que deverão ser observadas quando de sua realização.

Inicialmente, deve-se destacar que a proteção da saúde, matéria em apreço,

enquadra-se na competência comum de todas as entidades federadas, cabendo aos

Estados membros não apenas legislar sobre o tema, mas também praticar atos

concretos voltados para a defesa da saúde, conforme se infere do disposto no art. 23,

II, da Constituição da República. Dessa forma, a competência do Estado para regular

a matéria pode ser exercida tanto pela via legislativa, ao estabelecer comandos

gerais e abstratos que vincularão as ações do Poder Executivo, como pela via

administrativa de concreção e aplicação dos preceitos legais preexistentes.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que

impeça o parlamentar de fazê-lo, porquanto inexiste norma constitucional instituidora

de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição.

A Constituição da República, em seu art. 2o, estabelece que “são Poderes da

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Dessa forma, o constituinte estabeleceu funções para cada um dos Poderes,

atribuindo-lhes competências próprias, sem, contudo, caracterizá-las com

exclusividade. Na divisão das tarefas estatais, cabe ao Poder Executivo a função

típica de praticar os atos de administração pública. Esses, por sua vez, pautam-se por

normas de direito público que estabelecem parâmetros cuja observância é obrigatória

na condução das políticas públicas.

No caso em análise, o projeto pretende instituir parâmetros a serem observados na

realização da Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares, instituída por meio da
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Lei no 17.591, de 2008. Nada impede que o parlamentar deflagre o processo

legislativo nesses moldes, buscando instituir por meio de norma abstrata objetivos e

diretrizes norteadores da ação estatal.

Com efeito, a atividade legislativa deve operar no plano da abstração e da

generalidade, não podendo ir a ponto de minudenciar a ação administrativa, pois isso

seria invadir o campo de atuação institucional do Executivo. Da mesma forma, não

pode o legislador enviar comandos àquele Poder, o que configura violação ao

princípio da separação dos Poderes. Contudo, esse não é o caso da proposição em

exame, estando claro que o seu objetivo consiste simplesmente na fixação de

parâmetros para a realização de atividade já instituída pela lei.

Nessa linha de raciocínio, propomos a supressão do dispositivo da proposição que

estabelece a realização de palestras e debates sobre determinados temas, o que

denota interferência nas atribuições do Executivo. Ademais a realização de palestras

está garantida no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 17.591, de 2008.

É importante esclarecer, por fim, que cumpre a esta Comissão, em sua esfera de

competência, apreciar a proposição exclusivamente sob o prisma jurídico-

constitucional. Caberá, portanto, à Comissão de Saúde examinar criteriosamente a

matéria no que se refere ao mérito.

Conclusão

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

Projeto de Lei no 4.343/2010 com a seguinte Emenda no 1.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o inciso IV do art. 1o-B.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.352/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Social e Cultural Casulo, com sede no
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Município de Frutal.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010 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 4.352/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Social e Cultural Casulo, com sede no Município de Frutal.

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 dispõe que as atividades

de seus Diretores, Conselheiros e associados são inteiramente gratuitas, sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o

art. 32 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio será destinado a

instituição congênere com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.352/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.357/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



____________________________________________________________________________
389

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Cariominas Futebol Clube, com sede no Município de

Itajubá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010 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 4.357/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Cariominas Futebol Clube, com sede no Município de Itajubá.

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 parágrafo único do art. 66 do estatuto constitutivo da instituição

dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio será destinado a entidade

congênere legalmente constituída e detentora do título de utilidade pública estadual; e

o § 1º do art. 77 determina que não serão remunerados nem perceberão vantagens

ou benefícios por qualquer forma seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,

benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.357/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.358/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Lasmar, Vila

Sônia e Jardim Juliana, com sede no Município de Coqueiral.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010 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 4.358/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores dos Bairros Lasmar, Vila Sônia e Jardim Juliana, com

sede no Município de Coqueiral.

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. 30, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.

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

congênere juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.358/2010 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Moradores dos Bairros Lasmar, Vila Sônia e Jardim Juliana, com sede no Município

de Coqueiral.”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Rosângela Reis - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.525/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº 2.525/2008 dispõe sobre

o pagamento de indenização à vítima de tortura por agente público.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/6/2008, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame determina, no art. 1º, que:

“Art. 1º – O Estado pagará indenização à vítima de tortura praticada por seus

agentes condenados em decisão judicial transitada em julgado, decorrente de

processo instaurado por denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual referente

a qualquer das condutas delituosas tipificadas nos dispositivos da Lei Federal nº

9.455, de 7 de abril de 1997, de que não tenha resultado morte, observados os

seguintes limites:

I – no mínimo, R$5.000.00 (cinco mil reais) e, no máximo, R$10.000,00 (dez mil
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reais), nos casos em que a tortura houver acarretado lesão corporal de qualquer

natureza;

II – no mínimo, R$10.001,00 (dez mil e um reais) e, no máximo, R$20.000 (vinte mil

reais), nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez parcial;

III – no mínimo, R$20.001,00 (vinte mil e um reais) e, no máximo, R$30.000,00

(trinta mil reais), nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez

permanente”.

Nos termos do parágrafo único do art. 1º do projeto, a indenização “só poderá ser

paga, se requerida pela vítima, por seu representante com poderes específicos ou

pelo seu sucessor legal, no prazo de noventa dias a contar da expedição da certidão

judicial do trânsito em julgado do processo que culminou com a condenação do

agente estadual, no qual figura a identificação da vítima requerente”.

O projeto estabelece, ainda, no art. 2º, que:

“Art. 2º – A decisão sobre o pagamento da indenização instituída por esta lei será

de responsabilidade do Conselho Estadual de Direitos Humanos e terá caráter

irrecorrível”.

O parágrafo único do mesmo artigo reza que, caso o Conselho decida

favoravelmente ao pedido, “fixará o valor da indenização, e, se não houver

disponibilidade financeira para a quitação, haverá determinação de sua inclusão na

proposta orçamentária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social”.

É preciso dizer que, em Minas Gerais, foi editada a Lei nº 13.187, de 20/1/99, que

determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada por agente

público em razão de participação em atividades políticas no período da ditadura

militar. Contudo, mesmo com a superação do período ditatorial, é ainda frequente a

prática de tortura por agentes públicos. Ademais, é importante ressaltar que o delito

de tortura é abominável em quaisquer circunstâncias, seja ele praticado em razão de

atividades políticas ou não.

Por outro lado, cumpre dizer que o Brasil é signatário de tratados internacionais de

prevenção e repressão à prática da tortura, como a Convenção contra a Tortura e

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, e a

Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985. Desse modo,



____________________________________________________________________________
393

evidencia-se o compromisso estatal de, no âmbito de sua jurisdição, empenhar-se na

adoção de medidas voltadas para a prevenção e repressão desse tipo de delito.

Isso posto, resulta claro que a medida legislativa propugnada pelo projeto em

exame mostra-se, em linhas gerais, compatível com nosso sistema jurídico-

constitucional, que erige como um de seus princípios fundamentais a dignidade da

pessoa humana.

Contudo, a proposição merece alguns reparos, a começar pelo disposto no “caput”

do art. 1º, na parte em que excetua da indenização os casos de tortura seguida de

morte. Não só não vemos razão que justifique a exceção, como ainda entendemos

que esta instaura um quadro de verdadeira injustiça. Afinal, se uma lesão corporal de

natureza leve já rende ensejo à indenização, com mais razão impõe-se a reparação

pecuniária, e em um montante mais expressivo, se da tortura resultar morte.

Naturalmente, tal indenização deverá aproveitar aos sucessores da vítima, sendo que

a dificuldade que se põe diz respeito à fixação do “quantum” devido, uma vez que são

inúmeros os fatores que devem ser considerados, como a condição socioeconômica

da vítima, a idade em que foi morta, a circunstância de estar ou não empregada, o

padrão remuneratório, o fato de haver o morto sido ou não arrimo de família. Ainda

que a vítima estivesse desempregada, não se pode desconsiderar o fato de que

pudesse vir a alcançar uma colocação profissional, se sua vida não fosse brutalmente

ceifada. Todas essas variáveis apontam para uma impossibilidade prática de se

estabelecer aprioristicamente parâmetros mínimos e máximos para a fixação da

indenização.

Nessa hipótese, parece-nos mais adequado outorgar ao Conselho Estadual de

Direitos Humanos a prerrogativa de arbitrar, em cada caso concreto, o valor devido,

tendo em conta todos os fatores já mencionados, impondo-se, naturalmente, que

proceda com razoabilidade na fixação do valor indenizatório. Afigura-se também

razoável estabelecer que a indenização não seja inferior a 50 mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

Essas mesmas considerações aplicam-se para o caso de invalidez permanente.

Nesse ponto, a proposição, além de desconsiderar tais aspectos, estabeleceu valores

mínimo e máximo irrisórios, R$20.001,00 e R$30.000,00, respectivamente. Ora, com
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a invalidez permanente, tem-se o comprometimento definitivo da capacidade laboral

do indivíduo, razão pela qual não nos parece adequado o valor indenizatório

estipulado. Como visto, comparecem aqui as mesmas razões que inviabilizam o

estabelecimento de parâmetros prévios acerca da indenização devida.

Entendemos também necessário estabelecer que o valor devido a título

indenizatório venha expresso em Ufemgs, e não em reais, uma vez que, com o correr

do tempo, os valores fixados na lei podem tornar-se defasados. Impõe-se, pois,

proceder à devida conversão, tendo em conta que cada Ufemg equivale a

aproximadamente R$2,00, nos termos da Resolução nº 4.045, de 2008, da Secretaria

de Estado de Fazenda.

Parece-nos também necessário fazer constar do projeto disposição expressa de

que, para que haja o pagamento da indenização, a vítima, por seu representante com

poderes específicos ou pelo sucessor legal, assinará termo em que reconheça a

plena reparação material por parte do Estado em razão dos atos lesivos resultantes

da tortura praticada.

Feitas essas considerações, formalizamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1,

incidente sobre o art. 1º do projeto, de modo a viabilizar as alterações propostas.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.525/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – O Estado pagará indenização à vítima de tortura praticada por seus

agentes condenados em decisão judicial transitada em julgado, decorrente de

processo instaurado por denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual referente

a qualquer das condutas delituosas tipificadas nos dispositivos da Lei Federal nº

9.455, de 7 de abril de 1997, observados os seguintes limites:

I – no mínimo, 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) e, no máximo, 5.000 (cinco mil) Ufemgs, nos casos em que a tortura

houver acarretado lesão corporal de qualquer natureza;

II – no mínimo, 5.001 (cinco mil e uma) Ufemgs e, no máximo, 10.000 (dez mil)
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Ufemgs, nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez parcial.

§ 1º – Nos casos em que a tortura acarretar a morte da vítima, será paga

indenização em valor único não inferior a 50.000 (cinquenta mil) Ufemgs, bem como

pensão mensal às seguintes pessoas, na ordem indicada:

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro(a)

sobrevivente;

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge ou companheiro(a)

sobrevivente;

III – ao cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente.

§ 2º – Na fixação do valor da indenização e da pensão na hipótese prevista no § 1º,

serão considerados, segundo um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a idade

da vítima, sua condição socioeconômica, o padrão remuneratório, entre outras

peculiaridades do caso concreto.

§ 3º – Nos casos em que a tortura houver acarretado invalidez permanente, a vítima

fará jus a indenização em valor único não inferior a 40.000 (quarenta mil) Ufemgs e a

pensão mensal, a serem fixados nos termos do disposto no § 2º.

§ 4º – A indenização a que se refere este artigo só poderá ser paga se requerida

pela vítima, por seu representante com poderes específicos ou por seu sucessor

legal, no prazo de noventa dias a contar da expedição da certidão judicial do trânsito

em julgado do processo que culminou com a condenação do agente estadual, no qual

figura a identificação da vítima requerente.

§ 5º – Para que haja o pagamento da indenização, a vítima, por seu representante

com poderes específicos ou pelo sucessor legal, assinará termo em que reconheça a

plena reparação material por parte do Estado em razão dos atos lesivos resultantes

da tortura praticada.”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa (voto

em branco) - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.955/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu 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 2.955/2008 tem por objetivo conferir autorização legislativa ao

Poder Executivo para que possa fazer transferência de titularidade de bem público ao

patrimônio do Município de Itanhandu, constituído de terreno com área de 50,2150ha,

situado no local denominado Curral Falso, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em causa,

prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado ao

funcionamento de escola de tempo integral do Município, o que contribuirá para a

melhoria da rede física da área de educação, em atendimento à demanda escolar da

comunidade.

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 do registro 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 a elaboração e o 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° 2.955/2008, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Getúlio Neiva - Lafayette de

Andrada - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.391/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2009 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 estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Em 16/6/2009, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que esta informasse à

Casa sobre a situação efetiva do imóvel e a existência de óbice à transferência de

domínio pretendida. De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.391/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itajubá o imóvel

com área de 693,512m², localizado na Rua João Gomes Lima, nesse Município, e

registrado sob o nº 659, a fls. 132 do Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Itajubá.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao interesse público.

Esta exigência está plenamente atendida, pois, de acordo com o parágrafo único do

art. 1º do projeto, o imóvel será destinado à instalação de unidade de atendimento na

área de saúde, o que beneficiará a população itajubense e comunidades vizinhas.
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Também em defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Importante é ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por

meio da Nota Técnica nº 397/2009, se manifestou favoravelmente à doação

pretendida, uma vez que a finalidade que será dada ao bem vem ao encontro do

interesse público e não há projetos para utilização do imóvel pelo Estado.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.391/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir Lucas - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.501/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei n° 3.501/2009

altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas números 1 e 2, que apresentou. Na sequência, por força de aprovação de

requerimento do Deputado Paulo Guedes, o projeto foi encaminhado à Comissão de

Assuntos Municipais, que perdeu o prazo para emissão de parecer. Após a

aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, a Comissão de

Administração Pública apreciou a matéria, opinando por sua aprovação, com as

emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer quanto aos

aspectos financeiro e orçamentário, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame altera o quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de

Justiça do Estado, criando 54 cargos de provimento em comissão, sendo 30 cargos

de Assessor Judiciário, dois cargos de Gerente de Cartório, dois cargos de

Escrevente e 20 cargos de Assistente Judiciário. De acordo com a justificação

apresentada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, a criação dos cargos visa

propiciar o apoio adequado para a criação de duas novas Câmaras na estrutura do

Tribunal.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional,

promoveu alterações no projeto, por meio da apresentação das Emendas nºS 1 e 2. A

primeira aprimorou o projeto sob o prisma jurídico, suprimindo o art. 2º, considerado

desnecessário, em face das regras já insertas na Lei Complementar Federal nº 101,

de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. A segunda adequou a proposição à técnica

legislativa.

Posteriormente à análise da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado

requerimento que solicitava a perda de prazo da Comissão de Assuntos Municipais

para a apresentação de parecer.

Na sequência, a Comissão de Administração Pública ressaltou a conveniência das

medidas propostas em face da necessidade de favorecer o acesso à Justiça e a

agilidade no julgamento dos processos em trâmite perante o Tribunal de Justiça,

opinando pela aprovação do projeto, com a redação aprovada pela Comissão que lhe

precedeu.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,

cumulado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno, qual seja analisar a

repercussão financeira das proposições sobre as contas públicas, esclarecemos que

o projeto em análise cria despesa de caráter continuado para o Estado, pois

acarretará aumento de despesa com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal

conceitua despesa com pessoal em seu art. 18 e, nos arts. 19 e 20, estabelece

limitações para tais gastos. Competirá ao ordenador de despesa, quando do

provimento dos cargos da estrutura organizacional das novas Câmaras, observar os

comandos ali estabelecidos.

O art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os atos que criarem ou
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aumentarem despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas de

pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro

no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a

origem dos recursos para seu custeio. Com vistas a dar cumprimento a essa

determinação, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado encaminhou a esta

Casa, em 19/8/2009, por meio do Ofício nº 042/SESPRE/2009, cálculo de

repercussão financeira anual com despesa de pessoal decorrente da criação de duas

novas Câmaras. Desse valor total, consideramos apenas o impacto decorrente da

criação dos cargos previstos no projeto em análise. O valor apurado, de

R$5.272.521,48, está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com efeito, o impacto financeiro anual da proposição corresponde a cerca de

0,02% da receita corrente líquida, tendo como base o relatório de gestão fiscal

relativo a todo o ano de 2009. Vale dizer que o impacto da proposição é desprezível.

Ressaltamos que a despesa com pessoal do Poder Judiciário, no período acima,

corresponde a 5,29% da receita corrente líquida, conforme o Relatório de Gestão

Fiscal.1 A aprovação do projeto fará com que o Tribunal de Justiça comprometa cerca

de 5,31% da receita corrente líquida com despesas com pessoal, ficando abaixo do

limite de 6% da receita corrente líquida (art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal) e

abaixo, também, do limite prudencial estabelecido no art. 22 da mesma lei, estimado

em 5,70%.

Assim, tendo observado os limites legais, o projeto em tela merece prosperar,

considerando-se a relevância de sua contribuição para o acesso à Justiça no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.501/2009, no 1°

turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição de

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Agostinho Patrus Filho - Jayro Lessa - Inácio Franco

- Lafayette de Andrada - Getúlio Neiva.
1 Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da despesa com pessoal,

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Demonstrativos publicados no Diário do
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Judiciário eletrônico - DJe/TJMG - Diário Administrativo - edição de 26/1/2010.

Endereço eletrônico: http://dje.tjmg.jus.br e Ofício nº 009/DEF/2010 - TJMMG, de

1º/2/2010.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.845/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Delvito Alves, dispõe sobre a proteção e

defesa dos consumidores de combustíveis.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende adotar mecanismos para a proteção dos

consumidores de combustíveis do Estado, estabelecendo sanções para o

responsável pela aquisição, transporte, estocagem, distribuição ou revenda de

produto em desconformidade com as especificações fixadas pelo órgão regulador.

Em que pese a relevante intenção do autor do projeto de proteger os interesses dos

consumidores, a proposta depara com óbices de natureza constitucional, conforme

avaliou esta Comissão quando da apreciação de projetos de conteúdo similar que

tramitaram nesta Casa. Do Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº 2.149/2005,

colhe-se o seguinte excerto, que bem se ajusta à análise da proposta em apreço:

“De fato, o setor de combustíveis vem sendo alvo das mais diversas práticas ilegais,

como a adulteração dos produtos e a formação de cartéis para a manipulação dos

preços, o que coloca o consumidor em uma situação de fragilidade. (...)

Primeiramente, vale ressaltar que a Constituição da República, ao dispor sobre a

ordem econômica e financeira, conferiu à União o monopólio da pesquisa e da lavra

das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; da refinação

do petróleo nacional ou estrangeiro; da importação e exportação dos produtos e

derivados básicos resultantes de tais atividades; do transporte marítimo do petróleo

bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País,
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bem como do transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e

gás natural de qualquer origem. É o que dispõe o ‘caput’ do seu art. 177. Ademais,

estabelece a Constituição Federal que a União deverá editar lei dispondo, entre

outras coisas, sobre a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o

território nacional, bem como sobre a estrutura e atribuições do órgão regulador do

monopólio da União. Ao Estado membro é apenas reservada, nos termos do art. 25, §

2º, da Constituição Federal, a exploração do gás canalizado diretamente ou por meio

de concessão, como no caso do gás natural. No uso de sua competência

constitucional, a União editou a Lei nº 9.478, de 6/8/97, que dispõe sobre a política

energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo e, em seu art.

7º, institui a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves – ANP –,

entidade integrante da administração federal indireta, submetida ao regime autárquico

especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados

e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Nos termos do art. 8º

da referida lei, compete à ANP a regulação, a contratação e a fiscalização das

atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos

biocombustíveis, cabendo-lhe, entre outras atribuições, a implementação da política

nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase na garantia do

suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e de

biocombustíveis em todo o território nacional, bem como a proteção dos interesses

dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. Compete ainda à

ANP, nos termos dos incisos VII e XV do art. 8º, fiscalizar, diretamente ou mediante

convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da

indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis; aplicar as sanções

administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato, bem como

regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de

combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos

da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Dispõe ainda o art. 10 da citada lei,

que quando a ANP, no exercício de suas atribuições, tomar conhecimento de fato que

possa configurar indício de infração da ordem econômica, deverá comunicá-lo

imediatamente ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade – e à
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Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para que adotem as

providências cabíveis, no âmbito da legislação pertinente. Como se vê, nos termos da

legislação federal, a competência para a instituição de uma política de fiscalização do

transporte e da distribuição de produtos integrantes das atividades da indústria do

petróleo, do gás natural e biocombustíveis é da ANP e poderá também ser exercida

em cooperação com os Estados por meio da realização de convênio com a União. [A

celebração de convênio do Estado com a União] é totalmente desnecessária (...) uma

vez que tal atividade é de natureza eminentemente administrativa, inserida, pois, no

âmbito de competência do Poder Executivo. A matéria já foi apreciada pelo Supremo

Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do art. 62, inciso XXV, da

Constituição mineira, que condicionava a realização de convênio à edição de lei

autorizativa (Adin nº 165)”.

Não vemos, portanto, a perspectiva de o projeto tramitar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.845/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rosângela Reis -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.887/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre a comunicação da prisão em flagrante e de inquéritos policiais e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo agilizar a comunicação das prisões em flagrante

à autoridade competente e evitar o trânsito desnecessário dos autos do inquérito

policial quando da solicitação de dilação de prazo para a sua conclusão.

Em seu art. 1º, determina que “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se

encontre serão comunicados imediatamente pelo Juiz competente através de correio

eletrônico, disponibilizado pela autoridade judiciária”. No parágrafo único, prevê que

“a Defensoria Pública será informada pelo correio eletrônico quando o preso não

indicar advogado para a sua defesa”.

O art. 2º, por sua vez, dispõe que “o pedido de prorrogação da conclusão do

inquérito policial será dirigido ao Juiz competente, mediante ofício da autoridade

policial, permanecendo os autos na delegacia para a continuidade das investigações,

salvo determinação em contrário”.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a Constituição Federal estabeleceu um

sistema de repartição de competências que deve ser observado por todos os entes

da Federação. Assim, em seu art. 22, inciso I, dispõe que à União compete

privativamente legislar sobre direito penal e processual.

No art. 24, inciso XI, a Carta Magna prevê a competência concorrente dos Estados

para legislar sobre procedimentos em matéria processual, sendo importante ressaltar

que tal competência é exercida em conformidade com as regras gerais estabelecidas

pela União e de maneira a atender às peculiaridades locais.

O Código de Processo Penal, por seu turno, estabelece, em seu art. 306, “caput”,

que “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados

imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada”

e, em seu § 1º, dispõe que “dentro de vinte e quatro horas depois da prisão será

encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante acompanhado de

todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado,

cópia integral para a Defensoria Pública”.

A União, portanto, no uso de sua atribuição, editou regras gerais que são de

observância obrigatória pelos demais entes da Federação. Desse modo, os aspectos

relativos à prisão e ao inquérito policial, por se tratar de normas de cunho processual
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penal, com reflexos penais, não podem ser alterados pelos Estados, sob pena de

usurpação de competência e inconstitucionalidade.

Esse, inclusive, é o entendimento mais recente do Pleno do Supremo Tribunal

Federal, que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, decidiu que “é competência

privativa da União legislar sobre direito processual (...). 2. A persecução criminal, da

qual fazem parte o inquérito policial e a ação penal, rege-se pelo direito processual

penal. Apesar de caracterizar o inquérito policial uma fase preparatória e até

dispensável da ação penal, por estar diretamente ligado à instrução processual que

haverá de se seguir, é dotado de natureza processual, a ser cuidada, privativamente,

por esse ramo do direito de competência da União. 3. Ação direta de

inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3896/SE, relatora Ministra Carmen

Lúcia Antunes Rocha, julgada em 04/06/2008)”.

Importante é ainda lembrar que o Código de Processo Penal possui disposições

específicas quanto às citações e intimações no âmbito penal, as quais devem ser

observadas pelos demais entes federativos.

Desse modo, fica clara a impossibilidade de os Estados legislarem sobre o tema,

tendo em vista que o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que não se trata

de normas relativas a procedimentos, mas referentes ao processo penal.

Assim sendo, em que pese ao nobre intuito da iniciativa parlamentar, a proposição

não pode prosperar nesta Casa Legislativa, pois padece de insanável vício de

inconstitucionalidade.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.887/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.962/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o Projeto de Lei nº 3.962/2009 dispõe sobre
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a isenção do pagamento da taxa de pedágio.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe isenta do pagamento da taxa de pedágio os veículos

emplacados no Município onde esteja instalada a praça de pedágio.

Segundo o autor, o projeto visa a proteger os moradores dos Municípios onde estão

instaladas as praças de cobrança de pedágio, nas rodovias cuja exploração é

concedida à iniciativa privada. Na maior parte das vezes, esses moradores percorrem

pequenas distâncias e são obrigados a pagar pedágio, sendo tal cobrança

desproporcional e excessivamente onerosa.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o

projeto de lei em tela só tem eficácia, quando aplicado em rodovias estaduais ou

federais que estejam sob a exploração do Estado. Ainda, para atender ao princípio da

razoabilidade e da igualdade material, ampliou a aplicação do projeto de lei aos

usuários que residam a uma distância máxima de 30 km da praça de pedágio e, em

razão do princípio da consolidação das leis, inseriu a norma prevista no projeto em

tela na Lei nº 12.219, de 1996, que disciplina a delegação dos serviços de

construção, restauração, conservação, manutenção, ampliação e operação de

rodovias. Sendo assim, apresentou o Substitutivo nº 1.

A operação de estradas sob jurisdição do Estado de Minas Gerais é um serviço

público e pode ser feita pelo próprio Estado ou por delegação, por meio de concessão

ou permissão, conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal. Em Minas

Gerais, a concessão de serviços públicos é regida pela Lei nº 14.868, de 2003, que

instituiu o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas - PPP. Nos termos da

supracitada lei, tais parcerias constituem contratos de colaboração entre o Estado e o

setor particular por meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o ente

privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra, serviço ou
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empreendimento público, bem como da exploração e da gestão das atividades deles

decorrentes. Ainda, o contratado poderá ser remunerado, entre outras formas, por

tarifa cobrada dos usuários, nos contratos regidos pela lei federal de concessão e

permissão de serviços públicos.

Percebe-se, portanto, que o pedágio é uma forma justa e prevista em lei para a

remuneração do ente privado responsável pela concessão de rodovias privatizadas;

entretanto, na falta de oferta de via alternativa, os cidadãos ficam prejudicados, na

medida em que vigora o princípio geral de que ninguém pode ser obrigado a pagar

duas vezes pelo mesmo serviço, seja a título de custeio genérico das estradas, pelos

impostos, seja na remuneração específica de melhoramentos agregados, pelo preço

do pedágio. Há ainda a violação da garantia constitucional da liberdade de

locomoção. Além disso, o preço do pedágio é calculado baseado no trecho total sob

concessão, e os usuários que percorrem apenas um curto trecho da rodovia

concedida acabam pagando um preço desproporcional ao trecho utilizado.

Visando a atender ao princípio da razoabilidade e da igualdade material acatamos a

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, apresentada pelo Deputado Delvito Alves, que

estabelece, para fins de isenção do pedágio, a distância de 50 km entre a residência

do proprietário do veículo e a praça de cobrança, em substituição aos 30 km

anteriormente propostos.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.962/2009,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“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 50 km da praça de cobrança.”.”.
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Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.000/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe “institui o

sistema de Comunicação e Cadastro e Atendimento Psicológico e Social aos pais de

crianças e adolescentes desaparecidos e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/11/2009, a proposição foi distribuída às

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

Segurança Pública para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela institui o Sistema de Comunicação e Cadastro e

Atendimento Psicológico e Social aos pais de crianças e adolescentes desaparecidos

no Estado, com a finalidade de dar agilidade e eficácia às buscas. O autor da

proposição, na justificação, afirma que a medida tem por objetivo amenizar o

problema de pessoas desaparecidas, que teria atingido proporções consideráveis.

Em relação ao tema, cumpre destacar que, em 17/12/2009, foi editada a Lei Federal

nº 12.127, que cria o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos.

Em seu art. 3º, essa lei prevê que o convênio firmado entre a União, os Estados e o

Distrito Federal definirá a forma de acesso às informações, bem como o processo de

atualização e de validação dos dados inseridos na base.

No âmbito estadual, a Lei nº 15.432, de 3/1/2005, instituiu o Sistema de

Comunicação e Cadastro de pessoas desaparecidas no Estado de Minas Gerais,

destinado a dar agilidade e eficácia à busca de pessoas que tenham desaparecido no

território do Estado. A referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 44.310, de

5/6/2006, que, em seu art. 2º, conferiu à Polícia Civil, por meio da Divisão de

Referência da Pessoa Desaparecida, a competência para a instalação e a gerência
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do Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado de

Minas Gerais.

No que toca ao projeto sob comento, observamos que inúmeros de seus artigos já

se encontram abrangidos pela citada lei. Pretende-se com o projeto em tela criar um

procedimento já previsto em lei, mas com foco em crianças e adolescentes, tornando,

dessa forma, mais ampla a já existente medida.

É importante lembrar que a Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90, o Estatuto da Criança

e do Adolescente, estabeleceu normas gerais de observância obrigatória por todos os

entes da Federação, entre elas a proteção integral e a absoluta prioridade de

atendimento às crianças e aos adolescentes. Em seu art. 4º, parágrafo único, dispõe

que a garantia de prioridade à criança e ao adolescente compreende a primazia de

receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e a precedência de

atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.

Impende considerar que o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser

observado pelo poder público em todas as suas esferas de atuação, também no caso

de providências em relação a crianças e adolescentes desaparecidos.

Destacamos, ainda, a existência do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes

desaparecidos. Ressaltamos, também, a atuação da Delegacia Especializada de

Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos - Deocad -, que, por meio da

Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida - DRPD - e do Núcleo de Psicologia e

Serviço Social, segundo o art. 6º da Resolução nº 7.010, de 1º/11/2007, realiza o

acolhimento e o atendimento dos familiares de pessoas desaparecidas e das pessoas

localizadas, diagnosticando as causas do fenômeno.

Quanto às normas sobre a veiculação e a divulgação de dados das crianças e dos

adolescentes desaparecidos, previstas nos arts. 3º, 5° e 6° do projeto de lei, estas já

encontram abrigo nos arts. 4º e 5º da Lei nº 15.432, de 2005. Os arts. 17, 18 e 70 da

Lei Federal nº 8.069, de 1990, em reforço, determinam a preservação da imagem e

da identidade da criança e do adolescente, bem como impõem ao poder público e à

sociedade em geral a obrigação de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de

seus direitos.

No que se refere à instituição do atendimento psicológico previsto no § 2º do art. 1º
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do projeto de lei, é importante tecer algumas considerações.

Como se infere dos arts. 196 e 203, I e II, da Constituição Federal, respectivamente,

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação” e a “assistência social é prestada a quem dela necessitar,

independentemente de contribuição”, tendo por objetivo, entre outros, a “proteção à

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice”.

A Lei Federal nº 8.472, de 7/12/93, que estabelece normas gerais sobre a

organização da assistência social, em seu art. 12 prevê que “as ações das três

esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada,

cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e

execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios”.

Segundo o art. 23 da referida lei, os serviços de assistência são “as atividades

continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para

as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas

nesta Lei”. Tais serviços, conforme os arts. 13, III, e 15, V, devem ser prestados pelos

Municípios, cabendo aos Estados realizar, em conjunto com aqueles, as ações

assistenciais de caráter de emergência.

O atendimento psicológico, portanto, é de responsabilidade dos Municípios e

prestado pelas unidades básicas de saúde (centros de saúde), sendo ofertado de

forma universal pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Ao Estado compete transferir

recursos para os Municípios, para a efetivação do atendimento básico e o

atendimento de caráter de emergência, este último em conjunto com os Municípios.

Entre os órgãos atuantes na área de assistência social, o Conselho Tutelar detém a

atribuição de efetuar o encaminhamento dos pais ou dos responsáveis a programa

oficial ou comunitário de proteção à família ou a tratamento psicológico ou

psiquiátrico, conforme dispõem os arts. 136, II, e 129, I e III, da Lei nº 8.069, de 1990.

É oportuno ressaltar, em relação a tal atendimento, que no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - há previsão de programas e ações governamentais
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que tornam possível a sua efetivação pelo poder público, como, por exemplo:

Programas de Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos, Programa de

Atenção Assistencial à Saúde e o Sistema Único de Assistência à Saúde - Suas.

Observa-se, portanto, que o atendimento psicológico e social dos pais de crianças e

adolescentes desaparecidos já possui previsão no ordenamento jurídico e vem sendo

prestado aos que dele necessitam.

Quanto à publicidade das informações, o art. 4º do projeto de lei estabelece que o

Poder Executivo elaborará e distribuirá nas escolas das redes públicas e privada

cartilha contendo informações sobre os cuidados a serem tomados por crianças e

adolescentes.

Tal medida é de cunho predominantemente administrativo, portanto, de

competência do Poder Executivo. Assim, na forma pretendida, o Poder Legislativo

não pode interferir, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

O Supremo Tribunal Federal – STF –, em inúmeros julgados, tem-se pronunciado

exaustivamente sobre o assunto (Decisão de questão de ordem suscitada na Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 224), afirmando não estar sob reserva legal a

criação de programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição

da República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Desse modo, tal

dispositivo não tem como prosperar.

Por último, o art. 8º da proposição merece algumas considerações. O dispositivo

prevê que a família terá direito a acompanhar a necropsia com assistência de médico

escolhido por ela ou pelo Ministério Público, no caso de localização de corpo de

criança ou adolescente.

Cuida, portanto, de matéria de cunho processual, e não procedimental, de

competência privativa da União, uma vez que a necropsia é prova realizada em sede

de inquérito ou de processo penal para a apuração do fato.

O Código de Processo Penal – CPP –, norma geral editada pela União, trata da

matéria em seus arts. 158 a 170. Prevê, no art. 158, § 3º, a possibilidade de

formulação, pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação, pelo ofendido, pelo

querelante e pelo acusado, de quesitos para a elaboração do laudo pericial, bem

como a possibilidade de eles indicarem assistente técnico para apresentar parecer.
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O entendimento mais recente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em Ação

Direta de Inconstitucionalidade, é que “é competência privativa da União legislar

sobre direito processual (...). 2. A persecução criminal, da qual fazem parte o inquérito

policial e a ação penal, rege-se pelo direito processual penal. Apesar de caracterizar

o inquérito policial uma fase preparatória e até dispensável da ação penal, por estar

diretamente ligado à instrução processual que haverá de se seguir, é dotado de

natureza processual, a ser cuidada, privativamente, por esse ramo do direito de

competência da União. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 3.896/SE, relatora: Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, julgada em

4/6/2008)”.

Cumpre ainda lembrar que o dispositivo do projeto de lei confere ao Ministério

Público a prerrogativa de acompanhar ou indicar assistente para acompanhar a

necropsia; entretanto, as prerrogativas do órgão ministerial devem ser previstas em

lei complementar e a referida prerrogativa já se encontra expressamente estabelecida

nos arts. 2º; 5º, III, “e”; 7º, II, da Lei Complementar Federal nº 75, de 20/5/93, e na Lei

Complementar nº 34, de 12/9/94, que dispõem sobre o regime jurídico do Ministério

Público.

Desse modo, tendo em vista tais informações, apesar do nobre intuito parlamentar,

julgamos que a proposição não pode prosperar.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.000/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.033/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei nº 4.033/2009 “dispõe sobre

seminário nas escolas da rede pública do Estado de Minas Gerais sobre o Estatuto

da Criança e do Adolescente”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 29/11/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática para receber parecer. Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme o disposto no art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame institui a obrigatoriedade de as escolas da rede pública

estadual realizarem, no primeiro semestre de cada ano letivo, um seminário, com

duração de quatro horas, para apresentar o Estatuto da Criança e do Adolescente –

ECA – aos alunos e aos pais ou responsáveis.

Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a Constituição da República

estabelece a via da legislação concorrente para o disciplinamento de matérias afeitas

à educação. (art. 24, IX). Assim, compete à União estabelecer normas gerais sobre a

matéria, de observância compulsória por todos os Estados, aos quais caberá a

suplementação de tais normas, de modo a afeiçoá-las a suas peculiaridades.

Assim, no uso de sua prerrogativa constitucional, a União editou a Lei nº 9.394, de

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, cujo art. 32, § 5º,

possui o seguinte teor:

“Art. 32 – (...)

§ 5º – O currículo do ensino fundamental incluirá conteúdo que trate dos direitos

das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de

1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e

distribuição de material didático adequado”.

O dispositivo transcrito foi introduzido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional por meio da Lei Federal nº 11.525, de 25/9/2007. Vê-se, pois, que o

legislador federal não descurou da questão atinente aos direitos das crianças e dos

adolescentes no contexto da formação educacional, estabelecendo, de modo

expresso, a exigência de que tal conteúdo conste no currículo do ensino fundamental,

tendo como diretriz precisamente o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, já há, em nosso ordenamento jurídico, norma expressa sobre a matéria e,

mais que isso, de observância obrigatória em todos os Estados da Federação. Daí a
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improcedência do projeto em análise, o qual, embora imbuído do mesmo propósito do

legislador federal, qual seja incluir o conteúdo dos direitos da criança e do

adolescente no currículo do ensino fundamental, busca implementá-lo de modo

diverso daquele estabelecido pelo legislador federal. Enquanto este último exige a

inserção de tal conteúdo no currículo escolar, mediante a observância da produção e

distribuição de material didático adequado, o projeto em exame, afastando-se do

modelo federal, já predetermina o modo como essa temática será versada, prevendo

a realização de seminário, com duração de quatro horas. Assim, resta violado o

princípio da autonomia das instituições de ensino, princípio este inserido na própria

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Resulta evidente, pois, que a proposição não só invade o domínio normativo próprio

da União, por tratar de normas gerais sobre educação, como o faz em sentido diverso

do estabelecido pelo legislador federal.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.033/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir Lucas -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.034/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

concessão de estágio nas instituições hospitalares e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/11/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde 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 obriga as instituições hospitalares que atendem pelo
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Sistema Único de Saúde - SUS - ou que recebem recursos do Programa de

Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais - Pro-Hosp -, no âmbito do

Estado, a oferecer estágio, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 2008,

observadas as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação. Ademais,

determina que tais instituições deverão fixar os critérios de seleção dos estagiários e

divulgar semestralmente, por meio de edital, os requisitos do processo seletivo para o

preenchimento das vagas oferecidas.

Inicialmente, cumpre salientar que a Gerência-Geral de Consultoria Temática desta

Casa já se manifestou sobre matéria idêntica por meio de nota técnica, oportunidade

em que foi realizado um amplo estudo sobre a concessão de estágios à luz da

legislação pertinente. Diante disso, passamos a reproduzir a mesma linha

argumentativa utilizada no citado documento.

A edição de regras jurídicas sobre estágios encarta-se no campo do Direito do

Trabalho, assunto de competência privativa da União, por força do art. 22, I, da

Constituição da República. No exercício dessa prerrogativa constitucional, foi

promulgada a Lei Federal nº 11.788, de 2008, que dispõe sobre o estágio de

estudantes e altera o art. 82 da Lei Federal nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional - LDB -, o qual determina que “os sistemas de ensino

estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei

federal sobre a matéria”.

Com base na citada Lei nº 11.788, os concedentes das vagas de estágio podem ser

pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração direta, entidades

autárquicas e fundacionais dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, além de profissionais liberais de nível superior. Essas instituições são

livres para ofertar estágio, desde que observem as regras básicas emanadas da

União. A autonomia para decidir sobre a realização de estágios tem fundamento

também nos arts. 199 e 209 da Constituição, que estabelecem, respectivamente, que

as atividades de assistência à saúde e de ensino são livres à iniciativa privada.

Assim, o exercício dessa atividade por particulares é regulado basicamente pelo

direito privado, embora esteja sujeito ao poder de polícia do Estado. Há, pois,

preponderância da autonomia da vontade, de modo que as partes interessadas é que
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determinam os fins a serem alcançados, com os meios que se lhes afigurem mais

adequados, contanto que não sejam proibidos por lei.

Dessa forma, interferir na gestão da oferta de serviços de saúde e educação, bem

como na sua dinâmica administrativa, choca-se com a regra do art. 1º, IV, da Lei

Maior, que prevê a livre iniciativa como um dos fundamentos da República Federativa

do Brasil. Lei de iniciativa parlamentar que determinasse a oferta de estágios na área

de saúde, ainda que incidisse sobre instituição hospitalar pública, não teria

fundamento constitucional, uma vez que, além de violar a iniciativa privativa do

Executivo para dispor sobre a organização da administração e contrariar o princípio

da separação de poderes, invadiria a liberdade de gestão que tem a instituição para

determinar a abertura ou não de vagas para estágio e para determinar, por meio de

regulamento próprio, em que condições o estágio deverá ser realizado. Caso a

entidade, após verificar se dispõe de infraestrutura, materiais, equipamentos e

profissionais qualificados para orientar e supervisionar adequadamente os

estagiários, opte por oferecer estágio, deverá fazê-lo em consonância com os

parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Educação para a matéria, com base

nas diretrizes da lei federal que trata de estágios. Portanto, sob a ótica da

organização administrativa, o projeto afronta a iniciativa privativa do Governador do

Estado para a disciplina da matéria, por força do art. 66, III, “f”, da Carta mineira.

No âmbito da saúde, cabe destacar que os arts. 24 a 26 da Lei Federal nº 8.080, de

1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, estabelecem que, em caso de

disponibilidades insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de

uma determinada área, o Sistema Único de Saúde - SUS - poderá recorrer aos

serviços ofertados pela iniciativa privada. Essa participação será formalizada por meio

de contrato ou convênio, observadas as normas de direito público, e os serviços

contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e

diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

Na verdade, além dos hospitais públicos que compõem a rede de saúde pública, há

um número significativo de instituições credenciadas no SUS que são entidades

privadas filantrópicas. Todavia, não se pode ignorar que a competência para legislar

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, a que se
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refere o art. 24 da Constituição da República, diz respeito ao estabelecimento de

normas gerais de saúde, as quais contêm princípios que devem servir de parâmetro

para as ações e serviços prestados pelo SUS, sem que com isso se permita a

interferência na gestão administrativa das instituições conveniadas.

No que tange às entidades que são beneficiadas por recursos do Programa de

Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais - Pró-Hosp -, no § 1º do art. 1º

da Resolução nº 1.447, de 2008, da Secretaria de Estado de Saúde - SES -, que

aprova as suas normas gerais, afirma-se que o fundamento do programa é fixar

compromissos entre os hospitais particulares, a SES e as secretarias municipais de

saúde, firmados mediante a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão. O § 2º

do mesmo artigo determina, ainda, que o mencionado termo conterá o Plano de

Ajustes e Metas e estabelecerá a proposta de aplicação dos recursos financeiros e a

contrapartida das instituições participantes, mediante metas e compromissos

preestabelecidos. Finalmente, o art. 11 da citada resolução determina que o incentivo

financeiro deverá ser aplicado em investimentos, modernização gerencial, custeio e

qualificação de recursos humanos para atuarem no SUS-MG.

Pode-se verificar que cada hospital, conjuntamente com a Secretaria de Estado de

Saúde e com as secretarias municipais de saúde, elabora o seu Plano de Ajustes e

Metas, no qual estão definidos os compromissos e responsabilidades assumidos pela

instituição para fazer jus ao recebimento dos recursos, em função de suas condições

de gestão, estrutura, rotina procedimental, capacidade hospitalar e fluxo assistencial.

O acordo é formalizado por meio do Termo de Compromisso de Gestão.

Assim, não obstante a preocupação do parlamentar com a concessão de estágios

nas instituições hospitalares públicas e privadas, com vistas a ampliar as

oportunidades de emprego e renda para uma parcela considerável de estudantes, a

matéria contém vícios jurídicos insanáveis, o que inviabiliza sua tramitação.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.034/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas -
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Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.138/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 468/2010, o Governador do Estado enviou a esta

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

Município de Taiobeiras 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 4.138/2010 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Taiobeiras um imóvel com

área de 1.867,79m², situado na Rua Santa Rita de Cássia, 404, nesse Município, e

registrado sob o nº 2.260, a fls. 136 do Livro 2-J, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Taiobeiras.

A matéria deve observar a Constituição mineira, que, em seu art. 18, 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, em seu art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade de

existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida pelo parágrafo único do art. 1º do projeto,

que determina que o imóvel se destina ao funcionamento da Secretaria Municipal de

Educação e de outras unidades administrativas do Município, contribuindo para a

melhoria da prestação dos serviços públicos a sua população.

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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Cabe ressaltar que o referido imóvel foi doado ao Estado, em 2002, pelo Município

de Taiobeiras, para o funcionamento do fórum dessa Comarca. Em 2009, o Município

de Taiobeiras doou outro imóvel, com área de 2.757,30m², localizado na Praça 13 de

Maio, no Centro da cidade, com espaço adequado ao desenvolvimento das atividades

jurisdicionais que atendam ao grande número de pessoas de todos os Municípios

abrangidos pela Comarca.

Em contrapartida, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concordou em

doar ao Município de Taiobeiras o imóvel ocupado atualmente pelo fórum,

ressalvando-se que a posse do referido imóvel somente poderá ocorrer após a

conclusão das obras e a mudança do fórum para sua nova sede.

Em decorrência desse entendimento, apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de garantir a continuidade das atividades

jurisdicionais até a conclusão das obras do novo fórum e adaptar a cláusula de

reversão a esse prazo.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 4.138/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras 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 Taiobeiras o

imóvel com área de 1.867,79m² (mil oitocentos e sessenta e sete vírgula setenta e

nove metros quadrados), situado na Rua Santa Rita de Cássia, nº 404, Centro,

naquele Município, registrado sob o nº 2.260, a fls. 136 do Livro 2-J, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Taiobeiras.

§ 1º - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao funcionamento

da Secretaria Municipal de Educação e de outras unidades administrativas.

§ 2º - A doação do imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será efetivada a

partir da desocupação do terreno, atualmente ocupado pelo fórum da Comarca de
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Taiobeiras.

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

prazo de cinco anos contados da sua desocupação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista no § 1º do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.168/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 4.168/2010 dispõe

sobre a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade

reduzida nas clínicas médicas e psicotécnicas credenciadas pelo Detran-MG e dá

outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 4/2/2010, a proposição foi distribuída a esta

Comissão, para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame estabelece uma série de requisitos de acessibilidade a serem

atendidos pelas clínicas médicas e psicológicas, para que estas possam ser

credenciadas junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG.

Tais requisitos dizem respeito à eliminação de barreiras arquitetônicas e de

obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade. Assim, o projeto estabelece

diversas normas de acessibilidade relativas ao interior da edificação, aos sanitários,

aos elevadores e aos espaços destinados a estacionamento.

O projeto prevê também a realização de vistoria por funcionário do Serviço Médico

e Psicológico do Detran-MG, acompanhado por um representante da Comissão

Permanente de Acessibilidade ou por pessoa do Conselho Estadual da Pessoa

Portadora de Deficiência ou por entidade reconhecidamente representativa de

deficientes.
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Os atuais locais de credenciamento deverão estar adequados, impreterivelmente,

até a data-limite estabelecida para a renovação do credenciamento, que dependerá

da prévia realização de vistoria.

Ainda segundo a proposição, o descumprimento de suas disposições implicará o

imediato cancelamento do registro e do respectivo credenciamento da clínica médica

e psicológica.

Passemos à análise da matéria da perspectiva jurídico-constitucional. Segundo o

art. 22, IX, da Constituição da República, compete privativamente à União legislar

sobre trânsito e transporte. No exercício dessa prerrogativa constitucional, foi editada

a Lei nº 9.503, de 23/9/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, cujo

âmbito de incidência normativa alcança todo o território nacional.

O CTB institui, em seu art. 5º, o chamado Sistema Nacional de Trânsito, que

consiste no conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios que têm por função o exercício das atividades de

planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de

veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia,

operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de

recursos e aplicação de penalidades.

Esse Sistema Nacional de Trânsito, do qual faz parte o Detran-MG, deve, pois,

operar de modo integrado, a partir da uniformização de procedimentos técnicos

adotados por todos os Estados da federação. Não é por outra razão que as

disposições contidas no CTB são densificadas e regulamentadas nas resoluções do

Conselho Nacional de Trânsito - Contran -, consoante dispõe o art. 12 daquele

diploma legal.

No que toca à matéria tratada no projeto em exame, cumpre invocar o disposto no

art. 148 do CTB, segundo o qual os exames de habilitação, exceto os de direção

veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo

órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as

normas estabelecidas pelo Contran.

Com base no seu poder regulamentar, o Contran editou a Resolução nº 267, que

dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o



____________________________________________________________________________
422

credenciamento das entidades públicas e privadas que deverão proceder a tais

exames.

O art. 16 dessa resolução refere-se às exigências que tais entidades devem atender

no que toca às suas instalações, como, por exemplo, o cumprimento do Código de

Postura Municipal, da regulamentação estabelecida pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária, o cumprimento da NBR 9050 da ABNT, que contém normas

sobre acessibilidade, entre várias outras exigências.

Ante tais considerações, fica claro que o projeto em exame não tem como

prosperar, uma vez que entra a disciplinar matéria já devidamente tratada em

disposições jurídicas de caráter nacional, vale dizer, aplicáveis em todo o território

brasileiro.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.168/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.176/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.176/2010, de autoria do Deputado Zé Maia, dá nova redação

ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2/10/92, que declara de preservação permanente, de

interesse comum e imune de corte, no Estado, o pequizeiro “Caryocar brasiliense”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável. Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da proposição.

Fundamentação

A proposta legislativa em epígrafe, conforme prenuncia a sua ementa, visa a alterar

o § 2° e o “caput” do art. 2° da Lei nº 10.883, de 2/10/92, e a revogar o § 3º do
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mesmo dispositivo legal.

A alteração do “caput” do art. 2° da citada lei est á vazada nos termos que se

seguem:

“Art. 2° – O abate do pequizeiro ‘Caryocar brasilie nse’ só será admitido se o

empreendedor se comprometer formalmente a realizar o plantio de dez mudas por

árvore a ser abatida, com a prévia autorização do:

I – poder público, quando necessário à execução de obras, planos, atividades ou

projetos de utilidade pública ou de relevante interesse social;

II – Conselho Municipal de Meio Ambiente, em área urbana ou distrito industrial

legalmente constituído;

III – Instituto Estadual de Florestas, em área rural, quando a manutenção dos

indivíduos impedir a implantação de empreendimento agropecuário ambientalmente

viável.

(...)”.

A seguir, para facilitar a análise, transcreve-se a redação atualmente em vigor:

“Art. 2º – O abate do pequizeiro Caryocar brasiliense só será admitido quando

necessário à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública

ou de relevante interesse social, mediante prévia autorização do poder público e

compromisso formal entre o empreendedor e o órgão ambiental competente do

plantio de vinte e cinco mudas catalogadas e identificadas da mesma espécie, por

árvore a ser abatida”.

A desejada alteração tem duplo propósito: primeiro, reduzir de 25 para 10 o número

de pequizeiros que deverão ser plantados para cada pequizeiro abatido; segundo,

dividir, consoante o tipo de projeto ou de empreendimento a ser feito, a

responsabilidade pública para autorizar o abate, acrescendo-se competência ao

Instituto Estadual de Florestas no caso de área rural, “quando a manutenção dos

indivíduos impedir a implantação de empreendimento agropecuário ambientalmente

viável”.

Quanto à referida redução, a medida pode ter um efeito positivo não só porque falta

um critério científico que diga quantas árvores da mesma espécie devem ser

plantadas quando uma só é abatida, mas também porque assim é possível contornar
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uma dificuldade de ordem espacial. Todavia, seria recomendável, em vista da

redução ora mencionada, que se dê aos órgãos responsáveis por autorizar o abate

do pequizeiro competência para, conforme o caso, exigir do empreendedor o plantio

de um número superior a 10 mudas por árvore a ser abatida. Para solucionar esse

problema e aprimorar a técnica de redação, apresentamos ao final deste parecer o

Substitutivo nº 1.

Na esteira de tornar mais adequado o processo de plantio do pequizeiro, segue a

alteração proposta para o § 2º do referido art. 2º, que passaria a ter a seguinte

redação:

“Art. 2º – (...)

§ 2° – O plantio a que se refere o ‘caput’ será efe tuado com mudas catalogadas e

identificadas de pequizeiro ‘Caryocar brasiliense’, no território do Município em que se

localiza o empreendimento, em sistemas de enriquecimento florestal, e

preferencialmente em áreas de APPs”.

Basta comparar o texto sugerido com a redação atual do dispositivo para perceber

a preocupação do autor da proposta com a proteção dessa espécie:

“Art. 2º – (...)

§ 2º – O plantio a que se refere o ‘caput’ será efetuado no território do Município em

que se localiza o empreendimento, em sistemas de enriquecimento florestal.”.

Por último, a proposta pretende, ainda, revogar o § 3° do mesmo art. 2°, o qual tem

a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

§ 3º – No Município em que houver Conselho Municipal de Meio Ambiente, o abate

de pequizeiros em área urbana ou distrito industrial legalmente constituído poderá ser

autorizado por esse órgão, observado o disposto neste artigo”.

Tal revogação, na prática, implica basicamente o deslocamento da regra em

questão, que passa a situar-se no inciso II do “caput” do art. 2º, com a redação dada

pela proposição em análise.

Resta dizer que a matéria em pauta está rigorosamente situada dentro do âmbito de

competência legiferante e administrativa estadual. Se, à luz do art. 24, inciso VI, e do

art. 23, inciso VI, da Constituição da República, pode-se inferir que todas as esferas
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políticas da Federação detêm atribuição em matéria de proteção do meio ambiente,

por outro lado, não há dúvida de que a regulação e a proteção do pequizeiro, em vista

do seu raio de abrangência, a envolver mais de um Município mineiro, mas sem

escapar dos limites do território estadual, é tema de predominante interesse regional,

caso em que se justifica, juridicamente, a competência político-administrativa do

Estado de Minas Gerais. Ademais, não há que falar em vício de iniciativa.

Ao final, é útil dizer que aspectos técnicos atinentes ao conteúdo da proposta em

análise ainda serão examinados mais detidamente pela Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.176/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, que declara

de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de

Minas Gerais, o pequizeiro (“Caryocar brasiliense”) e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 2° da Lei nº 10.883, de 2 de outub ro de 1992, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° – O abate do pequizeiro “Caryocar brasilie nse” só será admitido nos

seguintes casos:

I – quando necessário à execução de empreendimento, obra, plano, atividade ou

projeto de utilidade pública ou de relevante interesse social, mediante autorização do

poder público;

II – em área urbana ou distrito industrial legalmente constituído, mediante

autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente;

III – em área rural, quando a manutenção de indivíduos no local impedir a

implantação de empreendimento agropecuário ambientalmente viável, mediante

autorização do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

§ 1º - O responsável pelo abate de pequizeiro comprometer-se-á formalmente a

realizar o plantio de, no mínimo, 10 mudas catalogadas e identificadas da mesma
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espécie por árvore a ser abatida.

§ 2° – Caberá ao responsável pelo abate do pequizei ro, com o acompanhamento

de profissional legalmente habilitado, o plantio das mudas a que se refere o § 1º e o

monitoramento do seu desenvolvimento pelo prazo mínimo de cinco anos, bem como

o plantio de novas mudas para substituir aquelas que não se desenvolverem,

garantido o acesso da comunidade local aos frutos produzidos pelas árvores

plantadas.

§ 3º - O plantio a que se refere o § 1º será efetuado no território do Município em

que se localiza o empreendimento, em sistema de enriquecimento florestal e,

preferencialmente, em área de preservação permanente.

§ 4° - Os órgãos e entidades a que se referem os in cisos do “caput” poderão,

consideradas as características da área a ser ocupada pelo empreendimento, exigir o

plantio de número superior a 10 mudas por árvore a ser abatida, limitado a, no

máximo, 25 mudas, como condição para conceder a autorização para o abate do

pequizeiro.

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

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.183/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe institui o

Programa de Diagnóstico dos Riscos Geotécnicos e Ambientais no Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação
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A proposição em exame pretende instituir programa de diagnóstico dos riscos

geotécnicos e ambientais no Estado, visando a produzir uma rede de informações

georreferenciadas sobre riscos de eventos naturais ou provocados pela atividade

humana que possam causar danos à vida, à saúde, às atividades econômicas e

sociais e ao patrimônio público e privado. O programa envolve basicamente a

elaboração técnica de mapas e relatórios de risco, com apoio da Coordenadoria

Estadual de Defesa Civil - Cedec - e dos Municípios mineiros.

Não obstante as nobres intenções do ilustre Deputado, manifestadas na justificação

do projeto, entendemos que a proposição não pode prosperar nesta Casa, por

motivos de ordem jurídica, constitucional e legal.

Com efeito, a proposição analisada pretende instituir programa de governo,

especificando atividades que seriam desempenhadas por órgãos do Poder Executivo.

Ocorre que, por força do princípio constitucional da separação dos Poderes, a

elaboração e a execução de programas são atividades que integram o rol de

competências do Executivo para realizar ações de governo. A apresentação de

projeto de lei tratando de tema dessa natureza constitui, portanto, iniciativa

inadequada, uma vez que pretende obrigar o Executivo a implementar ações que já

estão incluídas em sua competência constitucional.

Ademais, quando a execução de programa de ação governamental demanda

recursos, estes devem estar previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA -, de

iniciativa do Poder Executivo. Em se tratando de programa de duração continuada,

deve estar previsto também na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, por força do

art. 165 da Constituição da República, e no Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG -, por exigência do art. 154 da Constituição do Estado.

Verifica-se, a propósito, que o PPAG em vigor para o quadriênio 2008-2011 contém

programas que contemplam ações que a proposição analisada pretende implementar.

Na área de resultados Qualidade Ambiental, há o Programa 113 - Desenvolvimento

Sustentável de Recursos Hídricos -, que prevê ações de coleta, armazenamento,

tratamento e disseminação de informações sobre recursos hídricos e fatores

intervenientes em sua gestão, por meio de tecnologias de informação e ferramentas

de geoprocessamento. Há também o Programa 182 - Monitoramento e Fiscalização
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Ambiental -, que prevê ações de monitoramento, inventário e mapeamento da

cobertura vegetal do Estado com ferramentas de geoprocessamento. Na área de

resultados Qualidade e Inovação em Gestão Pública, há o Programa 197 -

Ordenamento Territorial de Minas Gerais -, que prevê ações de fornecimento de

coordenadas planimétricas aos que necessitem de plantas, mapas e projetos

Georreferenciados. Finalmente, entre os Programas Especiais, encontra-se o

Programa 741 - Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros -, que prevê ações de

redução dos impactos de desastres, inclusive sob o aspecto preventivo.

Caso se entenda que esses programas devam ser aperfeiçoados para alcançar os

objetivos da proposição ora avaliada, poderão ser apresentadas emendas ao projeto

de lei de revisão do PPAG, que será encaminhado pelo Governador do Estado a esta

Casa até o dia 30 de setembro, nos termos do art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Parece-nos, no entanto, que a concretização desses objetivos depende, em verdade,

da eficácia dos mencionados programas e da articulação dos órgãos e entidades

envolvidos em sua execução, o que deve ser objeto de fiscalização desta Assembleia

Legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.183/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rosângela Reis -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.184/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 4.184/2010 “dispõe

sobre a política de desenvolvimento industrial da região Centro-Nordeste do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/2/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial

voltada especificamente para a região Centro-Nordeste de Minas Gerais. Seu art. 1º

estabelece, nos incisos I a VI, as diretrizes que balizarão a instituição da referida

política. O art. 2º dispõe que, na articulação dessa política, será respeitado o perfil

econômico da região, privilegiando-se os projetos relacionados com os setores

agropecuário e da silvicultura.

O Centro-Nordeste mineiro, conforme a informação constante na justificação que

acompanha a proposição, situa-se entre as regiões Central, Rio Doce e

Jequitinhonha, tendo como polo o Município de Guanhães. Caracteriza-se pelo forte

vínculo com as atividades agropecuárias e de silvicultura e apresenta baixo grau de

industrialização.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, embora a formulação e a instituição de

políticas públicas sejam da competência do Poder Executivo, o estabelecimento das

diretrizes pertinentes cabe ao Poder Legislativo. Verifica-se que a proposição refere-

se, essencialmente, a diretrizes e orientações que deverão ser observadas nas

políticas de desenvolvimento industrial da região Centro-Nordeste do Estado. Desta

forma, o projeto disciplina a matéria, sem pretender, propriamente, instituir uma

política pública específica.

No plano da competência legislativa, a proposição não contém vício, pois trata de

questão que interessa exclusivamente ao Estado, em conformidade com a autonomia

que a forma federativa lhe garante, não se encontrando entre aquelas matérias que

se inserem no domínio de competência da União ou dos Municípios.

Também não vislumbramos óbice quanto à iniciativa, porquanto matérias que

tenham por escopo dispor sobre políticas públicas não têm o impulso legislativo

original conferido a qualquer das autoridades ou órgãos de que trata o art. 66 da

Constituição do Estado, o que a coloca como sendo de iniciativa concorrente.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que os incisos IV e VIII do

art. 2º da Constituição Estadual incluem entre os objetivos prioritários do Estado
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“promover a regionalização da ação administrativa, em busca do equilíbrio no

desenvolvimento das coletividades” e “dar assistência ao Município, especialmente ao

de escassas condições de propulsão socioeconômica”.

Por seu turno, os incisos II e III do art. 41 da Carta mineira estabelecem que o

Estado deve articular regionalmente sua ação administrativa com o objetivo de

“contribuir para a redução das desigualdades regionais, mediante execução articulada

de planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento

global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social [e] assistir os

Municípios de escassas condições de propulsão econômica, situados na região, para

que se integrem ao processo de desenvolvimento”.

Assim, a instituição de diretrizes que nortearão a política industrial, de caráter

regional, nos termos da proposição em exame, é medida consentânea com as

diretrizes fixadas na Constituição do Estado, cujo balizamento, nesse ponto, se dá no

sentido de reduzir as desigualdades entre as diversas regiões de Minas Gerais, não

havendo impedimento a que o legislador infraconstitucional estabeleça diretrizes e

orientações que se harmonizem com essas normas programáticas.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.184/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ademir Lucas - Rosângela

Reis - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.188/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe “dispõe

sobre horário para apreensão de veículos pelo órgão gestor do trânsito no Estado e

dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/2/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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

O projeto sob comento tem o escopo de proibir os órgãos gestores do trânsito de

apreenderem veículos automotores, por motivo de inadimplência ou atraso no

pagamento de multas e tributos, após as 22 horas. Estabelece, ainda, que essa

proibição não abrange os veículos que se enquadrarem nas demais situações

passíveis de apreensão. Caso o condutor seja flagrado nessas condições, os

documentos do veículo serão apreendidos, e o condutor ficará de posse de uma

notificação oficial a ser apresentada ao órgão de trânsito, no prazo máximo de 24

horas, para que o veículo seja devidamente recolhido. A partir daí, observar-se-ão os

trâmites normais que já constam na legislação pertinente.

Não obstante a preocupação do autor do projeto com as apreensões de veículos

realizadas após as 22 horas, o assunto refoge à competência do Estado, uma vez

que a proposição estabelece regras de trânsito que se encartam no domínio

legiferante da União. A propósito, o art. 22, XI, da Constituição da República prevê a

competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte.

Excepcionalmente, o Estado só poderia editar normas sobre a matéria se obtivesse

autorização expressa em lei complementar federal, consoante dispõe o parágrafo

único do mencionado art. 22 da Carta Magna. Enquanto não ocorrer a dita

autorização, fica o Estado impedido de produzir normas atinentes a trânsito e

transporte.

No exercício da competência legislativa que lhe é peculiar, a União editou a Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, o qual

é regulamentado pelas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - Contran -, que

é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. O § 1º do

art. 1º da mencionada lei define trânsito como “a utilização das vias por pessoas,

veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga”.

A apreensão de veículo é uma das penalidades previstas no art. 256 do CTB, entre
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tantas outras, a ser aplicada pela autoridade de trânsito nos casos de infrações

tipificadas na legislação específica. Há situações descritas no mencionado Código em

que a infração cometida acarreta a penalidade de suspensão do direito de dirigir; há,

ainda, situações em que o comportamento irregular do agente implica cassação da

Carteira Nacional de Habilitação ou da Permissão para Dirigir. Em todos os casos,

está-se diante de penalidades tipificadas em lei federal, as quais não podem sofrer

condicionamentos ou restrições pelo legislador estadual. Se a norma federal

determina a apreensão do veículo, a autoridade de trânsito deverá aplicar o comando

normativo no exercício de suas atribuições e dentro de sua circunscrição.

Consequentemente, não há possibilidade, sob a ótica jurídica, de o Estado

estabelecer horário em que essa penalidade deverá ser aplicada pelos agentes de

trânsito.

Na justificação do projeto, o autor se vale do disposto no § 5º do art. 1º do CTB,

cujo comando, voltado para os órgãos e entidades de trânsito, estabelece a

prioridade das ações de defesa da vida, nelas incluída a preservação da saúde e do

meio ambiente. Não obstante a importância do preceito para a valorização da vida, tal

comando, por si só, não tem o condão de autorizar o Estado membro a invadir a

esfera normativa da União em matéria de trânsito. Entendemos que o assunto

versado no projeto deve ser objeto de lei federal.

No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF -, existem

inúmeras decisões que declaram a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e

distritais relativas a trânsito, por configurar usurpação de competência legislativa

federal. Para exemplificar, mencione-se o julgamento da ADI nº 2.796-DF, publicada

no “Diário da Justiça” de 16/12/2005, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei

Distrital nº 2.959, de 2002, que dispunha sobre a apreensão e o leilão de veículos

automotores conduzidos por pessoas sob influência de álcool, em nível acima do

estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro.

Igualmente, no julgamento da ADI nº 3.055-PR, o STF declarou a

inconstitucionalidade da Lei nº 11.766, de 1997, do Estado do Paraná, a qual tornava

obrigatório a qualquer veículo automotor transitar permanentemente com os faróis

acesos nas rodovias do Estado, impondo a pena de multa aos que descumprissem o
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preceito legal.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.188/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rosângela Reis -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.253/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Célio Moreira, “estabelece

condições e prazos na entrega de avisos de cobrança de prestação de serviço e dá

outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

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 proposta em análise pretende regulamentar a remessa dos avisos de cobranças

relativas à prestação de serviços de qualquer natureza, estabelecendo, para tanto, o

prazo mínimo de uma semana entre a data do recebimento do aviso e a data do

vencimento da conta de consumo.

Segundo o autor da proposição, são inúmeras as reclamações de consumidores,

insatisfeitos com o procedimento adotado pelos credores, que, muitas vezes, fazem a

remessa postal do aviso, inviabilizando o planejamento para liquidação dos débitos,

que, normalmente, são sujeitos a juros e multas.

Embora seja louvável a preocupação do autor do projeto relativamente aos anseios

dos consumidores, entendemos que esta Casa Legislativa não detém competência

para dispor sobre a matéria, conforme veremos mais adiante.

Os avisos de cobrança ou faturas mais comuns existentes no mercado de consumo
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dizem respeito aos serviços públicos relativos ao fornecimento de energia elétrica,

telefonia, água, sobre os quais não compete a esta Casa Legislativa editar norma

regulamentar.

O Supremo Tribunal Federal reiteradamente se tem manifestado no sentido da

impossibilidade de interferência do Estado, mediante a edição de lei, nas relações

entre o poder concedente desses serviços e os consumidores. Em outras palavras,

compete ao titular da concessão editar as normas sobre a prestação do serviço. No

caso do fornecimento de água, o poder concedente é o Município, e, tratando-se de

serviços de televisão a cabo, internet, energia elétrica e telefonia, o poder concedente

é a União, que editou as regras relativas ao serviço por intermédio das agências

reguladoras.

Remanesceria, portanto, ser regulamentada pela norma em análise a cobrança

referente às compras efetivadas pelo consumidor no comércio, o pagamento de

serviços educacionais, entre outros que já se encontram regulamentados pelo Código

Civil brasileiro, em que prevalece, sobretudo, o princípio da autonomia da vontade.

Por essa ótica, os contratantes têm plena liberdade para fixar as regras relativas ao

negócio jurídico, entre elas as condições relativas ao pagamento do débito.

Para Marcelo Silva Moreira, “o contrato, fonte da obrigação, tem em seu cerne,

como elemento nuclear, indispensável à própria existência, a vontade humana, que,

sendo livre e soberana, concede a cada um de nós a liberdade de contratar”. (“O

papel do Estado-juiz em face do princípio da autonomia da vontade nos contratos”;

disponível em: www.jus.com.br; acesso em 29/3/2010.)

Há de ser levado em conta, também, que essas cobranças se efetivam, por via de

regra, por meio de boletos bancários, que foram elevados à categoria de títulos de

crédito e cuja regulamentação, por versar sobre direito comercial e financeiro, se

insere na órbita de competência da União.

O Banco Central do Brasil, autarquia federal responsável pela regulamentação do

sistema financeiro, editou, por sua vez, a Resolução nº 3.255, em 31/8/2004, que

dispõe sobre a emissão e a liquidação de bloquetos de cobrança, cria o VLB-

cobrança, define esse valor e estabelece medidas complementares.

Entendemos que uma norma dessa natureza deve ser editada pelo Congresso
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Nacional, pois se torna premente a uniformidade dos procedimentos a serem

adotados pelos fornecedores em todo o território nacional, sob pena de colocar em

risco a própria segurança jurídica.

Não se pode conceber o cumprimento, por parte dos fornecedores de produtos ou

serviços, de uma regra diferente em cada Estado, dispondo sobre a matéria. Agrava

mais a situação o fato de que muitos fornecedores se encontram estabelecidos em

outros Estados, prestando serviços em todo o território nacional.

Há que se lembrar, por esse prisma, a existência de proposta de conteúdo similar,

de autoria do Deputado Nelson Bornier, tramitando na Câmara Federal.

Por último, encontra-se vigente a Lei nº 9.791, de 24/3/99, que obriga as

concessionárias de serviços públicos, de direitos público e privado, nos Estados e no

Distrito Federal, a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de

vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para a escolha do dia de vencimento

de seus débitos, o que, em nosso entender, pode resolver, ainda que precariamente,

a situação daqueles que se têm afligido com os problemas relatados.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.253/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.344/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

reserva de vagas para idosos, deficientes e gestantes nos estacionamentos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/3/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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
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Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem o escopo de reservar 10% das vagas nos

estacionamentos públicos e privados do Estado para veículos que transportem

pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas portadoras de

deficiência com dificuldade de locomoção e gestantes. Determina que tais vagas

serão posicionadas de modo a garantir mais comodidade aos beneficiários do

comando legislativo, além de estabelecer que elas deverão conter a indicação sobre

a finalidade e as condições para a sua utilização.

O ordenamento constitucional vigente contém um conjunto de regras voltadas para

a integração social dos idosos e das pessoas portadoras de deficiência, dispensando

a eles tratamento especial. No tocante aos deficientes, o art. 227, II, da Carta Magna

impõe ao poder público a criação de programas de prevenção e atendimento

especializado, ao passo que o § 2º do art. 227 da mesma Carta política remete ao

legislador ordinário a instituição de normas de construção dos logradouros, dos

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, as quais

garantam acesso adequado a essas pessoas. Em relação aos idosos, o art. 230 da

Constituição Federal exige do poder público a instituição de programas de amparo, a

defesa de sua dignidade e bem-estar, além de assegurar aos maiores de 65 anos a

gratuidade no transporte coletivo urbano.

No plano infraconstitucional, é digna de registro a Lei Federal nº 10.098, de 2000,

que dispõe sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e

dá outras providências. O art. 7º da mencionada lei assim prescreve:

“Art. 7º – Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou

espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação

de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas

portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção.

Parágrafo único – As vagas a que se refere o ‘caput’ deste artigo deverão ser em

número equivalente a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma vaga,

devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de
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acordo com as normas técnicas vigentes” (destaque nosso).

Ainda no plano infraconstitucional, é digno de registro a edição da Lei Federal nº

10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. O

art. 41 desta lei cuida especificamente da reserva de vagas para os idosos, na forma

seguinte:

“Art. 41 – É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5%

(cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais

deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso”

(destaques nossos).

Ainda no plano federal, existem várias resoluções do Conselho Nacional de Trânsito

– Contran –, que tratam da matéria. A Resolução nº 302, de 2008, define e

regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos. A

Resolução nº 303, de 2008, dispõe sobre as vagas de estacionamento de veículos

destinadas exclusivamente às pessoas idosas. Esta resolução uniformiza, em âmbito

nacional, os procedimentos para sinalização e fiscalização do uso de vagas

regulamentadas para estacionamento de veículos utilizados por idosos. Para tanto,

estabelece, no Anexo I, o modelo de sinalização e, no Anexo II, o modelo da

credencial expedida pelo Contran, a ser utilizada pelo beneficiário da medida. A

Resolução nº 304, de 2008, dispõe sobre as vagas de estacionamento destinadas

exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com

dificuldade de locomoção. A citada resolução também uniformiza, no plano nacional,

os procedimentos para sinalização e fiscalização do uso de vagas de

estacionamentos destinadas às pessoas portadoras de deficiência e estabelece o

modelo de sinalização e o modelo da credencial.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, também existe um complexo de normas

protetoras dos deficientes. Para exemplificar, mencionem-se as Leis nºs 11.666, de

1994, e 17.785, de 2008. A primeira estabelece normas para facilitar o acesso dos

portadores de deficiência física aos edifícios de uso público; a segunda estabelece

diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou com

dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado. O art. 4º da Lei nº

17.785 determina que, em área de estacionamento de veículos localizada em via ou
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espaço público, serão reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de

pedestre, devidamente sinalizadas, para veículo que transporte pessoa portadora de

deficiência ou com dificuldade de locomoção” (destaques nossos). Este comando

normativo reproduz o disposto no art. 7º da mencionada Lei Federal nº 10.098, de

2000.

Não obstante a pluralidade de normas sobre a proteção dos idosos e dos

portadores de deficiência, a reserva de vagas para essas pessoas nos

estacionamentos públicos e privados não é assunto de competência legislativa

estadual. A nosso ver, a reserva de vagas que ora se pretende instituir enquadra-se

na competência legiferante do Município, que goza de autonomia constitucional para

editar regras sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, I, da

Constituição Federal. Embora o Texto Constitucional não o defina, a doutrina clássica

entende por interesse local o interesse predominante do Município sobre eventual

interesse do Estado ou da União. Em outras palavras, é o interesse que diz respeito

direta e imediatamente à vida da comunidade local, o que exclui a competência de

outra entidade federada para a disciplina da matéria. Há vários assuntos que se

encartam no domínio municipal, tais como a administração do serviço funerário, o

transporte coletivo urbano, a edição de regras jurídicas sobre o uso e a ocupação do

solo e a instituição do Plano Diretor, que é obrigatório para as comunas com mais de

20 mil habitantes.

No plano jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se

manifestar sobre questões afetas ao interesse local. Assim, o Tribunal já decidiu que

o “Município é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento

comercial” (Súmula nº 645). Igualmente, o STF firmou entendimento no sentido de

que “os Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeite a

edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos

relacionados à exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a

atendimento ao público” (AI 491.420-AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJ de

24/3/2006). Da mesma forma, o mencionado Tribunal assegurou a competência do

Município para proibir o estacionamento de veículos sobre calçadas, meios-fios,

passeios, canteiros e áreas ajardinadas, impondo multas aos infratores, no exercício



____________________________________________________________________________
439

do poder de polícia (RE 191.363-AgR, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/98).

Verifica-se, portanto, que a expressão “interesse local” tem sentido amplo e

abrange uma variedade de serviços e atividades ligadas diretamente à vida dos

munícipes, o que abrange a reserva de vagas nos estabelecimentos públicos para

idosos, deficientes físicos e gestantes. O desrespeito ao princípio da autonomia

municipal, por parte do Estado membro, pode dar ensejo a intervenção federal no

Estado, conforme prescreve o art. 34, VII, “c”, da Constituição da República. Isso

demonstra a relevância dada pelo constituinte de 88 à ideia de interesse local como a

principal fórmula constitucional para delimitar o âmbito de competência das comunas.

A pertinência do assunto com as atribuições do Município pode ser constatada com

base na dicção do art. 41 da citada Lei Federal nº 10.741, de 2003, o qual prevê a

reserva de vagas para idosos nos estabelecimentos públicos e privados, nos termos

da lei local. Essa norma a que se refere o legislador federal só pode ser a editada

pela própria municipalidade interessada, fato que afasta a competência do respectivo

Estado para a disciplina do assunto.

Finalmente, saliente-se que, no sistema constitucional brasileiro de repartição de

competências, as atribuições do Estado Federado são de natureza residual, cabendo

a este tratar dos assuntos que não forem expressamente reservados à União e aos

Municípios.

Dessa forma, apesar da louvável preocupação do autor do projeto com a efetivação

dos direitos constitucionais assegurados a esses segmentos da sociedade, a matéria

contém vício insanável de constitucionalidade, por invadir a esfera exclusiva do

Município para o tratamento da matéria, contrariando, assim, o clássico princípio da

autonomia municipal.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.344/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 7/4/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Chico Uejo notificando o falecimento do Sr. Luiz Isamu Sasaki e de

sua esposa, Sra. Teresa Matiko Uemura, ocorrido em 31/3/2010, em Araxá. (- Ciente.

Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado e Doutor Rinaldo Valério

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.456 a

4.463/2010 - Requerimentos nºs 5.833 a 5.844/2010 - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Cultura, de Assuntos Municipais e de Transporte e do Deputado

Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados André Quintão,

Célio Moreira, Doutor Viana, Domingos Sávio e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Questões de ordem - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz;

deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca

- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros

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

Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes

- Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 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 4.456/2010

Institui o dia 24 de julho como o Dia Estadual da Agricultura Familiar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Agricultura Familiar, a ser comemorado,

anualmente, no dia 24 de julho, com o propósito de divulgar e promover a agricultura

familiar, sua importância econômica e social e a necessidade de seu fortalecimento,

conscientizando formuladores e gestores de políticas públicas e toda a sociedade

mineira.

Parágrafo único - Por ocasião do Dia Estadual da Agricultura Familiar, o poder

público poderá, em parceria com as entidades de agricultores e empreendedores

familiares rurais, promover eventos comemorativos, feiras, campanhas de

esclarecimento e outras atividades para divulgação da agricultura familiar.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

André Quintão

Justificação: O governo federal tem buscado promover o desenvolvimento rural

sustentável a partir da implementação de políticas públicas voltadas para o

fortalecimento da agricultura familiar. Desta nova conjuntura política e das demandas
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específicas das populações rurais, surgem novas oportunidades para as famílias

agricultoras no Brasil.

A Secretaria da Agricultura Familiar - SAF -, do Ministério do Desenvolvimento

Agrário - MDA -, elegeu quatro eixos norteadores de ações e instrumentos de suas

políticas, a fim de fundamentar as estratégias de desenvolvimento rural sustentável:

combate à pobreza rural: garantia de assistência técnica e extensão rural e de

renda mínima, acesso a crédito e apoio à comercialização;

segurança e soberania alimentar: valorização e organização da oferta de alimentos

produzidos pela agricultura familiar;

sustentabilidade dos sistemas de produção: apoio para se ampliar o número de

unidades familiares de produção que adotem práticas, insumos e princípios de

manejo ecológico que contribuam para a construção de agriculturas sustentáveis;

geração de renda e agregação de valor: alianças estratégicas, modelos e arranjos

produtivos que possam promover a cooperação e a concorrência buscando viabilizar

as economias dos pequenos e médios empreendimentos rurais.

A agricultura familiar tem hoje, no Brasil, sua importância amplamente reconhecida

em matéria de produção, abastecimento interno, geração de empregos e de

excedentes exportáveis. Segundo a Lei Federal nº 11.326, de 2006, considera-se

agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio

rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

“I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”.

São considerados, ainda, agricultores familiares silvicultores, aquicultores,

extrativistas e pescadores.

O setor responde, por exemplo, por 84% da produção de mandioca, 67% da

produção de feijão, 58% da produção de suínos e 54% da “bovinocultura do leite”. A

agricultura familiar representa 10% do Produto Interno Bruto do Brasil - PIB - e
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responde por 70% da mão de obra no campo. Além disso, a agricultura familiar é

responsável por 40% da produção agropecuária.

O setor reúne 4.200.000 propriedades familiares, equivalentes a 84% dos

estabelecimentos rurais do País. A agricultura familiar vem crescendo desde 1995,

quando foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -

Pronaf. Os recursos para a área passaram de R$200.000.000,00 naquele ano, para

R$10.000.000.000,00 na safra 2006-2007.

O Pronaf financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda para os

agricultores familiares e assentados da reforma agrária, seja para o custeio da safra

ou atividade agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou

infraestrutura. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos

rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do

País.

Diversos segmentos agroindustriais e empresas de comercialização e exportação

têm preferido apostar nas aquisições de estabelecimentos familiares, em face dos

baixos custos de produção e elevado padrão de qualidade. Com efeito, empresas dos

ramos de fumo, suínos, aves, tomate industrial, fruticultura irrigada e horticultura se

suprem basicamente de matérias-primas e produtos oriundos da agricultura familiar.

Essa participação expressiva tende a crescer em virtude da Lei Federal nº 11.947,

de 16/6/2009, a qual determina que pelo menos 30% das compras para a merenda

escolar efetuadas pelos Estados deverão ser de produtos provenientes da agricultura

familiar, dispensando-se o processo licitatório, desde que algumas condições estejam

presentes.

Em vista da indiscutível relevância da atividade, estamos propondo que,

anualmente, o dia 24 de julho, data da promulgação da Lei da Agricultura Familiar,

seja consagrado à celebração da produção rural familiar. O que se espera é que a

maior conscientização da importância dessa atividade venha a se traduzir em

políticas sintonizadas com seu maior fortalecimento.

Diante do exposto, apelo aos nobres pares para que acolham e apoiem esta

proposição.

- Publicado vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para
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parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.457/2010

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Buritizeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Buritizeiro.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, fundado em 21/3/88, tendo seu estatuto

social arquivado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas

Jurídicas da Comarca de Pirapora e sede em Buritizeiro, é uma sociedade civil sem

fins lucrativos.

O Asilo São Vicente de Paulo tem por finalidades: manter estabelecimento

destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde

física e mental; proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e

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

saúde física e mental; prestar assistência gratuita aos reconhecidamente pobres, de

acordo com suas possibilidades e o estabelecido na legislação em vigor.

No cumprimento das funções que lhe são atribuídas no seu estatuto, o Asilo São

Vicente de Paulo abstém-se de se envolver em matérias que fujam de sua natureza e

de sua finalidade, em especial nas de cunho político-partidário.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 15.430,

de 3/1/2005.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.458/2010

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas, com

sede no Município de Dores do Turvo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Restaurando

Vidas, com sede no Município de Dores do Turvo.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: A Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas, com sede no

Município de Dores do Turvo, é uma entidade de caráter filantrópico e sem fins

lucrativos, que tem como finalidade precípua a recuperação de dependentes

químicos, atuando na prevenção, no tratamento e na área de pesquisa.

Com esse propósito, a instituição desintoxica os dependentes químicos por meio de

terapia ocupacional, abstinência e exercícios físicos; ampara os mais debilitados em

casas de apoio; presta atendimento individual em regime de internação, em

ambulatório e em dinâmicas de grupo; promove a reinserção no meio social após o

tratamento; realiza palestras educativas e de prevenção em escolas, inclusive com a

distribuição de literatura educativa sobre bons hábitos pessoais e sociais, e presta

serviços de radiodifusão comunitária em frequência modulada, com programação

pluralista, aberta à difusão de temas de interesse da comunidade.

Considerando que o trabalho desenvolvido pela entidade é meritório por prevenir o

uso de substâncias químicas, especialmente entre os mais jovens, contamos com a

anuência dos nobres Deputados 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.

PROJETO DE LEI N° 4.459/2010

Dispõe sobre a reserva de espaço para mensagens de aviso sobre pessoas

desaparecidas em veículos de transportes coletivos intermunicipais, boletos de

prestação de contas e avisos e cobranças de serviços de empresas concessionárias
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no Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os contratos de concessão de serviços de transportes coletivos

intermunicipais e das concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos

incluirão cláusula que torne obrigatória a reserva de espaço, no interior dos veículos

de transportes coletivos intermunicipais e nos boletos e extratos das concessionárias,

para a afixação de cartazes e divulgação de fotos e contatos sobre aviso de pessoas

desaparecidas.

Art. 2º - Os cartazes serão afixados no interior dos veículos de transportes coletivos

intermunicipais e nas áreas de acesso ao público nas repartições administrativas das

empresas públicas e concessionárias, e a divulgação de fotos e formas de contatos

se dará por meio de impressão em boletos, extratos de contas e avisos enviados aos

consumidores.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: O número de pessoas desaparecidas, sejam crianças, adultos, idosos

ou pessoas portadoras de deficiências mentais e doenças degenerativas é muito

grande e causa muita apreensão aos familiares. Portanto, todo meio de divulgação

que atinja o território do Estado facilitará a divulgação e a forma de contato. Assim, os

veículos de transportes coletivos intermunicipais e as empresas prestadoras de

serviços públicos e concessionárias contribuirão para a veiculação e divulgação dos

avisos, cumprindo função social de importância relevante.

Esta proposta soma-se às demais iniciativas existentes para aumentar a divulgação

de fotos, telefones de contato e endereços para ajudar as milhares de pessoas que

sofrem o drama de ter familiares desaparecidos.

Pelo exposto, é que apresentamos este projeto, na certeza de contar com o apoio

dos nobres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.460/2010
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Institui o Dia do Mototaxista no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia do Mototaxista, a ser comemorado, anualmente, no dia

24 de setembro.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – que nos

revela: em 2005, 47% - quase a metade - das 5.564 cidades do País já dispunham de

mototáxi. Especialistas ressaltam que a principal característica dos mototáxis é

atender a demanda por locomoção das classes mais desassistidas, que não têm

acesso a outros meios de transporte e podem com eles se deslocar para lugares não

atendidos por ônibus, seja pela falta de pavimentação, pela violência ou por estarem

fora de itinerários formais. Diferentemente dos ônibus, os mototáxis, por atuarem sem

linhas definidas, levam os passageiros ao destino que desejem.

A indústria informa que a frota de motos, que, em 1980, era de 1 milhão de

unidades, saltou para 8.500.000 em 2007, superando em 23% a frota nacional de

automóveis. Segundo o Presidente da Federação dos Mototáxis e Motoboys do Brasil

- Fenamoto -, há, hoje, no Brasil, 2.800.000 pessoas ganhando a vida com mototáxis

ou motofretes. Eles trabalham sem carteira assinada, ou seja, na informalidade.

Podemos dizer ainda que homenagear o mototaxista significará também, de certo

modo, reiterar o compromisso deste Parlamento com os princípios ecológicos e com

a boa qualidade da vida urbana, notadamente a dos menos abonados, pois, com seu

meio de trabalho, o mototaxista cumpre a função de transportar agilmente as

pessoas, a baixo custo, chegando onde muitas vezes o transporte coletivo não chega,

poluindo o mínimo sem onerar o fluxo e o estacionamento de veículos nas cidades.

Além disso, a atividade gera emprego e renda para milhares de pessoas em todo o

País, sem exigir grandes requisitos prévios nem grandes investimentos, sobretudo

nas localidades menos contempladas com oportunidades de trabalho.

Pelo exposto, conto com o apoio de todos os parlamentares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,
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nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.461/2010

Proíbe as concessionárias de serviços de telefonia de veicularem mensagens em

telefones desligados por inadimplência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedada às concessionárias de serviços de telefonia no Estado a

veiculação de mensagem que possa causar constrangimentos ao titular da linha, em

caso de suspensão dos serviços por falta de pagamento da fatura mensal.

Art. 2º - Em caso de descumprimento desta lei serão aplicadas às infratoras as

penalidades previstas na legislação específica.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: A Carta da República, em seu art. 24, dispõe:

“Art. 24 - “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

I - (...)

V - produção e consumo;

(...)

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a

competência suplementar dos Estados.”.

A matéria tratada neste projeto foi disciplinada pela Lei Federal nº 9.472, de

17/7/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações no País.

Em seu art. 3º, a referida norma relaciona os direitos dos usuários dos serviços de

telefonia diante das concessionárias que os exploram, não mencionando,

lamentavelmente, a proibição de se divulgar mensagem desabonadora sobre o

consumidor em caso de inadimplência. Assim sendo, nos termos do dispositivo

constitucional anteriormente citado, poderá o Estado suprir tal omissão mediante lei

específica.
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Assim sendo, de forma suplementar e legítima, está o ente federado, neste caso,

legislando sobre produção e consumo, tema afeto à competência comum da União e

do Distrito Federal.

Neste caso, o que se vê na prática é a imposição de uma penalidade adicional ao

inadimplente, que, além de ter os serviços suspensos, acaba se submetendo a um

tratamento vexatório em consequência de mensagem desabonadora divulgada em

sua linha telefônica para aqueles que o acessarem, o que é vedado pelo art. 42 da

Lei Federal nº 8.078, de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor.

Não há dúvida de que o consumidor inadimplente, em consequência do

descumprimento da sua obrigação, deve sofrer as penalidades previstas em lei, entre

elas o pagamento de multas, juros moratórios, etc.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu art. 52, estabelece o

percentual de multa de 2% em caso de atraso de pagamento. Já a Portaria nº 663, de

18/7/79, do Ministério das Comunicações, recepcionada pela Lei Federal nº 9.472, de

17/7/97, - Lei Geral das Telecomunicações -, prevê punições para o inadimplente,

permitindo, até mesmo, a suspensão da prestação do serviço.

Fica claro, pois, que são muitas as punições para o consumidor que não pagar em

dia a sua conta mensal do serviço de telefonia. Assim sendo, não é justo impor-lhe

uma pena adicional na forma de divulgação de mensagem que possa, direta ou

indiretamente, prejudicá-lo. Aliás, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu

art. 42, veda terminantemente a utilização de artifícios que possam submeter o

usuário a constrangimento no caso de cobrança de dívidas.

- 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 4.462/2010

Dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado

seja parte e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O juízo arbitral, instituído pela Lei Fed eral n° 9.307, de 23 de setembro de
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1996, para a solução de litígio em que o Estado seja parte, será efetivado conforme

os procedimentos estabelecidos nesta lei.

Art. 2° - O Estado e os órgãos e as entidades das a dministrações estaduais direta e

indireta poderão optar pela adoção do juízo arbitral para a solução dos conflitos

relativos a direito patrimonial disponível.

Art. 3° - A inclusão de cláusula compromissória em contrato celebrado pelo Estado

e a estipulação de compromisso arbitral obedecerão ao disposto na Lei Federal n°

9.307, de 1996, nas normas que regulam os contratos administrativos e nesta lei,

respeitados os princípios que orientam a administração pública, estabelecidos na

Constituição da República e na Constituição do Estado.

Art. 4° - O juízo arbitral, para os fins desta lei,  instituir-se-á exclusivamente por meio

de órgão arbitral institucional.

Art. 5º - São requisitos para o exercício da função de árbitro:

I - ser brasileiro, maior e capaz;

II - deter conhecimento técnico compatível com a natureza do contrato;

III - não ter, com as partes nem com o litígio que lhe for submetido, relações que

caracterizem os casos de impedimento ou suspeição de Juízes, conforme previsto no

Código de Processo Civil;

IV - ser membro de Câmara Arbitral que se encontre inscrita no Cadastro Geral de

Fornecedores de Serviços do Estado.

Art. 6° - Para os fins desta lei, somente se admiti rá a arbitragem de direito,

instaurada mediante processo público.

Parágrafo único - O processo público não se aplica nos casos de proteção ao sigilo

comercial ou industrial.

Art. 7° - A arbitragem relativa aos contratos inter nacionais em que o Estado for

parte atenderá às normas e aos tratados internacionais com eficácia no ordenamento

jurídico nacional.

Art. 8° - O procedimento arbitral para a solução de  litígio relativo a contrato, acordo

ou convênio celebrados pelo Estado fica condicionado à existência de cláusula

compromissória cheia ou à formulação de compromisso arbitral.

Art. 9° - O procedimento arbitral se instaura media nte provocação de uma das
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partes contratantes.

Art. 10 - A Câmara Arbitral escolhida para compor litígio será preferencialmente a

que tenha sede no Estado e deverá atender ao seguinte:

I - estar regularmente constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos;

II - estar em regular funcionamento como instituição arbitral;

III - ter como fundadora, associada ou mantenedora entidade que exerça atividade

de interesse coletivo;

IV - ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração de

procedimentos arbitrais.

§ 1º - As intimações relativas à sentença arbitral e aos demais atos do processo

serão feitas na forma estabelecida pelas partes ou no regulamento da instituição

arbitral responsável pela administração do procedimento.

§ 2° - O prazo máximo para prolação da sentença arb itral é de cento e oitenta dias

contados da data de instituição da arbitragem, salvo disposição em contrário.

Art. 11 - O edital de licitação de obra e o contrato público preverão as despesas

com arbitragem, taxa de administração da instituição arbitral, honorários de árbitros,

peritos e outros custos administrativos.

Parágrafo único - As despesas a que se refere o “caput” deste artigo serão

adiantadas pelo contratado quando da instauração do procedimento arbitral.

Art. 12 - Ressalvado o disposto na legislação federal e nesta lei, prevalecerão as

regras instituídas na regulamentação do juízo arbitral institucional ao qual compete

decidir a causa.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Comissão Especial sobre a Arbitragem

Justificação: O juízo arbitral remonta há séculos e teve marco preponderante no

Brasil quando da fixação das divisas do território com os países limítrofes.

Anteriormente à edição da Lei Federal nº 9.307, que regulamentou a matéria, no

ano de 1996, pôde-se constatar, em algumas oportunidades, a opção para a solução

dos litígios em que o Estado brasileiro se viu envolvido pelos mecanismos privados

para a composição dos conflitos, entre os quais se insere a arbitragem.
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O Estado de Minas Gerais, numa posição de vanguarda, acolheu a arbitragem,

quando formulou a legislação relativa às parcerias público-privadas, o que, sem

sombra de dúvida, representa economia e celeridade na solução dos litígios.

Não se pode perder de vista a existência de um grande volume de processos

tramitando pelas mais diversas instâncias judiciárias do Pais, o que, por si só,

constitui um entrave à solução rápida dos conflitos que se estabelecem entre

contratantes e contratados. Basta lembrar que se tornou comum no noticiário a

existência de demandas cujos processos se arrastam pelos escaninhos do Poder

Judiciário por mais de 20 anos.

Essa não é efetivamente uma situação compatível com os interesses da

administração, particularmente numa época em que se exige pressa para a execução

das obras que atendam aos interesses do País. Com efeito, os eventos relativos à

Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos, na cidade do Rio de Janeiro, não poderão

ser adiados em decorrência de pendências jurídicas que acabam por conduzir as

partes para a esfera do Poder Judiciário.

Este projeto, em nosso entender, fixa os parâmetros iniciais para a discussão da

matéria, que é submetida às comissões técnicas desta Casa Legislativa, que

procederão aos estudos necessários ao seu aprimoramento, contando com as

sugestões e os debates que ocorreram no âmbito da Comissão Especial sobre a

Arbitragem.

- 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 4.463/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Comunitário Vila

Leonina, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento

Comunitário Vila Leonina, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.
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Gláucia Brandão

Justificação: Fundado em 2007, o Centro de Desenvolvimento Comunitário Vila

Leonina, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade a assistência social.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas à proteção da

família, da maternidade, da infância, da adolescência, da velhice e dos portadores de

deficiência; à promoção gratuita da educação, da saúde, da cultura e da segurança

alimentar e nutricional; à preservação do patrimônio histórico e artístico; e à defesa da

conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

Assim, busca incentivar o voluntariado, defender os direitos humanos já

estabelecidos e difundir valores universais como a ética, a cidadania, a paz e a

democracia.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pelo Centro de

Desenvolvimento Comunitário Vila Leonina, contamos com o apoio dos nobres

parlamentares a este projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.833/2010, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja formulada moção

de aplauso à Sra. Luciana da Fonseca por sua atuação na equipe de cirurgia

cardíaca do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 5.834/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para a execução urgente de

serviços de patrolamento, cascalhamento, limpeza, construção e instalação de novos

bueiros nos trechos de rodovias estaduais que ligam o Distrito de Miguel Burnier aos

de Santo Antônio do Leite e Engenheiro Correa, todos no Município de Ouro Preto,

assim como ao Município de Itabirito.

Nº 5.835/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para a reforma urgente da ponte
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sobre o Ribeirão Sardinha, que liga os Distritos de Santo Antônio do Leite e

Engenheiro Correa, no Município de Ouro Preto. (- Distribuídos à Comissão de

Transporte.)

Nº 5.836/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 387/2009, em

tramitação no Senado Federal, a ser encaminhada aos Senadores mineiros. (- À

Comissão de Minas e Energia.)

Nº 5.837/2010, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Faiçal David Freire Chequer, Reitor da Universidade de

Itaúna, pela aprovação de seu nome para o cargo de Conselheiro Estadual de

Educação na Câmara de Ensino Superior. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.838/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria e ao 12º Batalhão da PMMG pedido de providências

para a investigação de novas denúncias de violência policial apresentadas por

moradores do Município de Ipanema na 5ª Reunião Ordinária dessa Comissão, em

24/3/2010, e que se dê ciência a esta Casa das providências tomadas. (- À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 5.839/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Ouvidoria Educacional do Estado pedido de providências para a

apuração de denúncia de perseguição contra a esposa do Cb. Antônio Carlos de

Oliveira Filho, conforme consta nas notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária

dessa Comissão, em 24/3/2010, e que se dê ciência a esta Casa das providências

tomadas. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.840/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para a apuração das denúncias

de que veículos em situação irregular estariam sendo usados por policiais nos

Municípios de Ipanema e Pocrane, conforme cópia das notas taquigráficas da 5ª

Reunião Ordinária dessa Comissão, em 24/3/2010, e que se dê ciência a esta Casa

das providências tomadas.

Nº 5.841/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar e à Ouvidoria da Polícia Militar pedido
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de providências para a apuração das denúncias apresentadas contra policiais

militares lotados na 20ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar, conforme cópia

das notas taquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, e para que

haja sigilo na investigação, em razão de o denunciante temer represálias.

Nº 5.842/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Ipanema, ao Comandante-

Geral da PMMG e ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a apuração

de denúncias de abuso e violência policial supostamente praticados contra cidadãos

no Município de Ipanema, assim como sejam encaminhadas às referidas autoridades

e ao Poder Judiciário local cópias das notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária

dessa Comissão, em 24/3/2010, e seja dada ciência a esta Casa das providências

tomadas. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.843/2010, da Comissão Especial sobre a Arbitragem, em que solicita seja

encaminhada cópia do relatório final dos trabalhos dessa Comissão ao Presidente do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, enfatizando a recomendação, constante nesse

documento, de que essa Corte viabilize a criação de vara especial para dirimir os

conflitos e promover as execuções relativas às sentenças proferidas em sede do juízo

arbitral. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.844/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para revisão do teor do Decreto nº

45.274, de 2009, de forma que os servidores em exercício nas APAEs não sejam

excluídos dos benefícios criados.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Assuntos Municipais e de Transporte e do Deputado Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado André

Quintão.

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

hoje quero tratar de dois assuntos um pouco distintos, mas muito importantes: um

mais na esfera político- partidária e outro no campo das políticas públicas.
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O primeiro deles diz respeito a essa polêmica, objeto de muitos comentários

principalmente no noticiário político, sobre um movimento que já estaria sendo feito

pelas lideranças de alguns partidos políticos em Minas Gerais, com o objetivo de

construir, à semelhança do que ocorreu em 2002 e em 2006, momento das eleições

em que Lula era candidato a Presidente e Aécio, a Governador, um fenômeno

cunhado e conhecido como “lulécio”. Aqueles segmentos que apoiaram o Presidente

Lula e o Governador Aécio, por sua vez, neste ano, poderiam seguir um padrão

parecido sob a designação do chamado “dilmasia”, ou seja, a candidatura da Ministra

Dilma para o governo do País e a candidatura do atual Governador Anastasia para o

cargo máximo no Estado de Minas Gerais.

Trato desse assunto aqui, mas não o faço sob a lógica da especulação e da fofoca;

tampouco lanço mão da idéia que talvez algumas lideranças, com menos identidade

partidária, possam estar levantando neste momento. Faço-o, sim, sob a perspectiva

democrática e de fortalecimento dos partidos políticos.

Obviamente, no quadro de pré-candidaturas, todas são muito respeitadas e

possuem uma larga trajetória de prestação de serviços ao Estado de Minas Gerais e

ao País. Refiro-me, portanto, à nossa ex-Ministra Dilma, ao ex-Governador Serra, à

nossa ex-companheira de partido, Marina. Em Minas Gerais, faço alusão ao ex-

Ministro Patrus, ao ex-Ministro Hélio Costa, ao ex-Prefeito Fernando Pimentel e ao

atual Governador Anastasia. Com certeza, cada um deles com sua experiência, com

sua visão de mundo, com sua trajetória e com serviços prestados tem legitimidade

suficiente para postular tanto o cargo de Governador como o de Presidente da

República; todavia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, entendo que

movimentos nessa direção são muito perniciosos à democracia. É muito importante

que cada partido político, democraticamente, faça a sua opção programática, sua

opção ideológica e apresente o seu programa de governo. Não podemos

personalizar, em excesso, a política. Já temos um modelo político - por isso lutamos

tanto pela reforma política - que fragiliza os partidos, não tem financiamento público,

personaliza o voto, despolitiza os processos eleitorais e desequilibra as escolhas em

favor do poderio econômico. Então, é muito importante que os partidos políticos

apresentem suas propostas nos planos nacional e estadual. É assim que se devem
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construir as disputas democráticas e eleitorais.

Ontem a nossa pré-candidata Dilma foi muito clara, ao defender que a base de

apoio do Presidente Lula deve ter uma candidatura forte ao governo de Minas Gerais.

Para oferecer a ela aqui um palanque consistente, sabemos que melhor que

“dilmasia” ou “anastadilma” seria “padilma” - Patrus e Dilma - ou “dimentel” - Dilma e

Pimentel - ou, ainda, outras combinações possíveis que guardem maior coerência

político-ideológica.

Somos do PT e temos uma visão do papel do Estado muito diferente da que tem o

ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, numa visão hegemônica do PSDB,

defende o Estado mínimo, ou seja, não defende a presença do Estado como indutor e

possibilitador do desenvolvimento. Dessa forma, critica os nossos programas sociais

e é contra a contratação de funcionários efetivos para nossas universidades e para as

nossas políticas públicas.

Obviamente, um projeto que nacionalmente é diferente do nosso não pode ter o

nosso aval no plano estadual. O PSDB - faça-se justiça - é também um partido

nacional. Acredito que o PT e o PSDB hoje são partidos com características de

organização nacional muito próximas, apesar de terem visões ideológicas de política,

do papel do Estado, muito mais distantes do que já tiveram ao longo da história.

Como Vice-Presidente estadual do PT, digo que temos uma resolução aprovada por

unanimidade, defendemos uma candidatura própria ao governo de Minas, temos um

calendário eleitoral interno aprovado e uma data de registro de pré-candidatura.

Nosso ex-Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias,

descompatibilizou-se, porque quer disputar o governo do Estado, e já fez o registro da

sua pré-candidatura na Executiva Estadual do PT. Provavelmente o ex-Prefeito

Fernando Pimentel fará da mesma maneira nos próximos dias, e o PT tem um

calendário interno de debate para proceder a essa escolha, que será interna, não

impositiva aos demais partidos aliados da base do Presidente Lula. Queremos

aprofundar o diálogo com o PMDB, com o PCdoB, com o PRB, de nosso querido

Vice-Presidente José Alencar, com os demais partidos da base aliada do governo

Lula, ainda que aqui, em Minas, haja uma proximidade maior com o governo do

Estado. No entanto nada impede que façam uma reflexão crítica e possam vir
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também caminhar conosco no âmbito do Estado.

Do ponto de vista partidário, o fenômeno “lulécio” foi muito nefasto para o PT. Este

não pode ser igual a muitos partidos, pragmáticos, fisiológicos, que aderem a

qualquer governo ou a quem está à frente das pesquisas eleitorais. Queremos

partidos cada vez mais ideológicos, nítidos, programáticos. Não queremos que a

política se transforme em um balcão de negócios, em que um Prefeito faça sua

escolha eleitoral em vista da verba que recebe, da emenda que é liberada, do acesso

maior ou menor aos recursos públicos. Defendemos políticas de Estado, políticas

republicanas, em que o critério da necessidade e da justiça social se imponha sobre o

critério da conveniência política, dos amigos do rei, dos apaniguados, daqueles que

trocam de camisa partidária ou de apoio eleitoral para ganharem uma próxima

eleição, para terem acesso a um financiamento de campanha ou um acesso

privilegiado aos detentores de poder, seja ele em que nível for. Por isso construções

personalistas, como “lulécio” ou “dilmasia”, não correspondem ao ideal democrático-

partidário que defendemos. Uma coisa é a livre escolha do eleitor. Obviamente que o

eleitor, em nosso sistema eleitoral, tem a prerrogativa de escolher livremente

candidatos a Presidente, a Governador, a Senador, a Deputado Federal, a Deputado

Estadual, de acordo com suas convicções. Mas, pelo nosso modelo eleitoral, esse

processo traz até mesmo distorções que não ocorrem em outros países, em outros

modelos. O candidato vota no Lula para Presidente e em um candidato a Deputado

Federal que é contra o Lula. Pelo nosso modelo, às vezes temos um Presidente eleito

que é minoria do Congresso. Então, surge essa série de sucessivos casos ainda

obscuros de negociação entre o Executivo e o Legislativo dos Parlamentos

municipais, estaduais e mesmo do Congresso Nacional, porque o nosso modelo não

é o do fortalecimento do partido, o do voto em lista. Se você disputa uma eleição

proporcional, às vezes, no mesmo Município, concorre com um parlamentar do seu

próprio partido. Então, precisamos de uma reforma política profunda que institua

mecanismos mais consistentes de escolha democrática. Por isso venho aqui, na

condição de Vice-Presidente Estadual do PT, para fazer um alerta ao Partido.

Não podemos transformar as eleições no nosso país em balcão de negócios, onde

cada militante partidário faz o que quer, onde cada liderança partidária fala o que
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pensa. Que o debate seja democrático no Partido, e que as escolhas partidárias

sejam rigorosamente obedecidas pelos nossos militantes e filiados. Temos hoje pré-

candidata à Presidência da República, a Ministra Dilma. Temos resolução que

defende candidatura própria em Minas Gerais. Obviamente, discutiremos com os

partidos da base aliada do governo Lula. Consta-me que o PSDB não integra essa

base, assim como o DEM. Nenhuma construção feita com o objetivo de buscar

aliança estruturada, em nosso Estado, com partidos adversários no plano nacional,

na eleição nacional tem consistência política e sequer racionalidade político-eleitoral,

porque fragiliza o próprio bloco de forças que pode sustentar a pré-candidatura da

Ministra.

Temos de fazer debate muito tranquilo. Obviamente, o episódio de ontem foi

brincadeira. Muitas vezes, as pessoas multiplicam, transformam brincadeiras, com

certo toque de humor, em verdades absolutas da parte da nossa pré-candidata. Faço

questão de dizer que esta é sua visão, manifestada na própria entrevista. Ela respeita

as opções do eleitor, mas o PT e a base aliada devem ter candidatura em Minas, para

fazer aqui o que o Presidente Lula está fazendo em nosso país. É governo que reduz

as desigualdades, combate a pobreza e amplia as políticas públicas sociais, investe

no ensino superior, na agricultura familiar, no apoio às famílias, na multiplicação dos

programas de transferência de renda. Nosso projeto é distinto do projeto do ex-

Presidente Fernando Henrique, é distinto do projeto ideológico do PSDB. Logo,

marcaremos essas diferenças em Minas Gerais com candidatura ao governo do

Estado e candidatura ao governo central, à sucessão do nosso Presidente Lula.

Portanto, Sr. Presidente, deixo esta mensagem política. Que possamos construir o

“Padilma” - Patrus e Dilma -, o “Dimentel” - Dilma e Pimentel -, orientar e discutir bem

com o eleitor mineiro, para que um Governador do PT faça no Estado o que o

Presidente Lula está fazendo no nosso país. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

funcionários e convidados, telespectadores que nos acompanham pela TV

Assembleia, como homem público e defensor da transparência no poder, não poderia
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deixar de comentar o que aconteceu ontem e pedir desculpas ao povo brasileiro,

particularmente aos mineiros, pelo frustrante desfecho da votação do projeto da “ficha

limpa”, em Brasília. Essa é matéria de iniciativa popular. O povo não atura mais

conviver com as malandragens e as sujeiras que rolam na esteira do poder. Como

era cantado em verso e prosa pelos meios de comunicação, venceram os grupos que

têm medo de mostrar a própria ficha e os que se protegem dos rigores da lei, que

querem cada dia mais distante de sua realidade.

Estou certo de que esse sentimento de frustração atinge a maioria dos homens e

mulheres que compõem o corpo legislativo desta Casa. Lamentavelmente, a voz do

povo foi calada ontem na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde o projeto deveria

ter sido votado. Prevaleceu a estratégia dos grupos que não desejam mudanças por

considerarem que assim é que está bom. Vale destacar que a campanha “ficha limpa”

foi lançada em 2008, causando polêmica entre políticos após a Associação Brasileira

de Magistrados - AMB - divulgar uma lista com os candidatos “fichas sujas”.

O que mais me desgosta neste episódio, como homem público e pai de família, Sr.

Presidente, é que, conforme bem sabemos, as tramoias e o jogo urdido pelo poder

contaminam a nossa sociedade, que não quer mais ser representada por quem não

corresponde aos seus ideais de moralidade. O que pensam hoje os jovens, nossos

filhos, que lutamos para educar no caminho da justiça, da dignidade e da ética, se

alguns de nossos políticos dão exemplos que contrariam tudo isso? Por certo, a

conduta dos colegas de Brasília também respinga em todos nós. Infelizmente,

integramos um mesmo universo, o dos políticos, já tão desgastado diante da opinião

pública. Assim, ganham chance de disputar eleições mesmo aqueles que usam mal o

poder que lhes foi confiado e desviam verbas públicas, locupletando-se com os

recursos recebidos, ou que mudam de partido quando lhes é conveniente. Tudo muito

bem articulado. E tudo continuará “como dantes, no quartel de Abrantes”, nas

próximas eleições.

A votação esperada não foi realizada porque faltaram assinaturas para que a

matéria fosse colocada em regime de urgência. O desfecho dado à votação do

Projeto de Lei Complementar nº 518/2009 apenas consumou o que já era previsto por

boa parte da mídia. Os Líderes decidiram encaminhar as propostas para a Comissão



____________________________________________________________________________
462

de Constituição e Justiça e de Cidadania para eventuais mudanças no texto. A meu

ver, a mudança necessária já havia sido feita pelo relator, que muito bem

fundamentou sua emenda que dá ao réu a oportunidade de apenas perder a condição

de elegível se estiver sendo processado em segunda instância, e não, em primeira,

como previa o original. A Comissão terá prazo até o dia 29 de abril para aprovar o

parecer sobre a proposta. Se o parecer não for aprovado até essa data, as propostas

serão analisadas diretamente pelo Plenário, em regime de urgência, o que deveria ter

sido feito ontem.

Na verdade, irá acontecer com esse projeto, com essa proposta o mesmo que

ocorreu com a proposta dos aposentados e pensionistas. Quer dizer, empurraram os

aposentados e pensionistas com a barriga, dizendo que iam votar o projeto e dar

reajuste aos que recebem acima do salário mínimo, mas até hoje a situação não

mudou. Já se previa também que, dentro do conjunto de estratégias e artimanhas

para inviabilizar a votação do projeto, estaria a anexação de várias emendas à

matéria. Nenhuma surpresa: é a mesmice da imoralidade que abre espaço para

escândalos que permeiam todos os Poderes e escalões da nossa surrada e tão

aviltada República.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado. Acompanho o seu

pronunciamento, e não é a primeira vez que V. Exa. sobe à tribuna trazendo essa

preocupação. Queria comentar que ontem uma grande operação da Polícia Federal,

no Brasil e em Minas Gerais, prendeu uma organização dirigida pelo Sr. Valdebran

Padilha, aquele mesmo que o Presidente Lula, com outros companheiros do PT,

denominou “aloprado”. Aqueles que estavam comprando um dossiê contra o nosso

partido, contra o PSDB. Essa figura que comprava o dossiê contra a candidatura do

Alckmin e do Serra, o Valdebran Padilha, continuava operando e utilizando recursos

públicos. V. Exa. está fazendo o alerta. Essas pessoas estavam comprando um

dossiê contra o PSDB, juntando documentos falsos, utilizando muito dinheiro para a

compra desse dossiê, forjando provas contra o PSDB. Esse elemento estava livre,

manipulando dinheiro público. Em Minas Gerais, infelizmente foi localizado um braço

desse homem, chamado pelo Presidente Lula, apesar de ser companheiro do PT, de

aloprado. Ontem foram presas várias pessoas em Minas Gerais que participavam
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disso.

Por isso é tão importante a investigação, os esclarecimentos e a punição. Essa

punição foi negada ontem pela maioria no Congresso, a qual V. Exa. tão bem

defende da tribuna nesta tarde. Parabéns pelo seu pronunciamento, e obrigado por

me conceder aparte.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado. A questão é que faltaram assinaturas

suficientes para aprovar o pedido de urgência para votar o Projeto Ficha Limpa. O

texto volta agora para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos

Deputados, antes de seguir para o Senado e, posteriormente, para a sanção

presidencial. A votação no Plenário da Câmara, portanto, fica para maio - se for

votado e seguir todos esses trâmites -, mas acredito que isso não ocorra.

A verdade é que tudo o que certos grupos queriam - o PT e o PMDB - era mesmo

evitar que essa lei vigorasse nas próximas eleições. Tudo leva a crer que conseguirão

alcançar o seu objetivo. Mas, se alguns políticos frustraram a expectativa dos

brasileiros, por outro lado, os cidadãos deste país deram uma demonstração de que

desejam um Brasil diferente daquele em que vivem. Isso é confortante. E que não se

esmoreçam nessa luta que empreenderam com a busca de assinaturas para o projeto

e mantida por meio da internet e de “e-mail”. É este o Brasil que queremos e é por ele

que temos de lutar. Chega de sermos classificados como a casa da mãe joana.

Aproveitando a ocasião, quero alertar os aposentados e pensionistas, para que não

se iludam quanto a essa pseudobondade do governo em conceder um reajuste acima

do que inicialmente foi proposto.

Ontem tentaram colocar em votação reajuste de 6,17%; outros estão querendo 7%.

Ora, se for posto em votação, tanto Oposição quanto Situação votarão

favoravelmente aos aposentados e aos pensionistas. Portanto o Presidente, por seus

Líderes, está evitando colocar a matéria em votação porque sabe que perderá. E os

aposentados e os pensionistas estão de prontidão. Na verdade, é preciso que fique

claro que, se os aposentados e os pensionistas alcançarem a composição do reajuste

em 7,71%, o mérito é do Senado, mesmo que esse percentual não recupere as

perdas somadas pelos pensionistas e pelos aposentados desde 2003. No momento,

Lula se encontra acuado diante da alteração do índice de 6,5%, em vigor, para os
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7,71% propostos pelo Senado. Sabe o governo que o número de aposentados e

pensionistas neste país, em torno de 25 milhões, faz a diferença em eleição. Agora

vão querer ser bonzinhos, porque os aposentados e os pensionistas estão se

organizando e realmente pedirão votos para os que os representam e identificarão

todos os que trabalham contra eles. É uma petista querendo falar. Mas fiquemos

alertas, porque, em 2011, aposentados e pensionistas terão de empreender nova luta

por reajustes. Aí, o governo que escolhermos estará empossado, sem a preocupação

de fazer bondades.

Ontem, Sr. Presidente, falamos desta tribuna sobre o projeto que apresentamos

proibindo o uso das pulseirinhas coloridas do sexo. Mas apresentamos substitutivo ao

projeto proibindo também - e acredito que terei o apoio dos nobres pares - a entrada

nas escolas públicas e privadas desse adereço colorido, que muitas crianças e jovens

estão usando sem saber de seu verdadeiro significado. Tivemos notícias, pelos

principais jornais, de crianças e adolescentes estupradas, violentadas e mesmo

mortas, porque alguns jovens arrebentaram as pulseirinhas e cobraram a prenda.

Portanto entramos com esse projeto, para evitar coisas como essas.

Por fim, quero dizer ainda, Sr. Presidente, que o Presidente Lula esteve em Belo

Horizonte e disse que, ainda neste governo que está se acabando, Belo Horizonte

teria seu metrô. Mais uma vez, vemos a mentira do Presidente Lula, que não quer

saber de metrô em Belo Horizonte. Ontem a candidata do PT disse, em entrevista à

Rádio Itatiaia, que, no PAC 2, o metrô de Belo Horizonte poderá ficar para 2011 ou

2012. Quer dizer, o metrô de Belo Horizonte já era. Estamos próximos às eleições, e

Minas não pode parar. Assim continuaremos com este apoio firme, para que o

Governador Anastasia continue a administrar este Estado com transparência e lisura,

porque é homem ético, que cumpre o que fala. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Rinaldo Valério) - Com a palavra, o Deputado

Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

imprensa, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, público das

galerias e funcionários da Casa.
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Ouvi atentamente a fala do Deputado Célio Moreira, com a intervenção do

Deputado João Leite, e não vamos ser repetitivos, mas falaremos do mesmo assunto,

em virtude da importância do momento que vivemos e da falta de importância que

estão querendo dar a algo tão necessário como a votação do Projeto Ficha Limpa.

Todos nós, que queremos o bem, não podemos concordar com a Câmara dos

Deputados - com a maioria dos Deputados Federais, já que 161 Deputados se

posicionaram a favor de não se votar o Projeto Ficha Limpa. Hoje, vemos estampado

nos jornais, para decepção de todos, as manchetes: “Foi um verdadeiro dia de

fingimento”; “A preguiça de quem tem medo adiou o batismo do projeto órfão”; ou

ainda “PT e PMBD mandam Ficha Limpa para a geladeira”, e assim por diante.

Fico muito preocupado, pois esse projeto é de iniciativa popular, vem com a força

do povo, com a força da população brasileira. Em uma amostragem pequena, em

pouco tempo, os órgãos interessados no bem deste País, num País mais justo, mais

honesto e mais limpo, conseguiram, na realidade, 1.600.000 assinaturas contra os

fichas-sujas.

É muito importante fazermos uma reflexão, pois é vontade do povo. Fazemos uma

pergunta a esses Deputados que não aceitaram votar - e depende da consciência de

cada um votar o mais rapidamente possível -, e disseram que é preciso discutir mais.

Discutir o quê, se esse projeto está lá há mais de oito anos? Ele somente veio à tona

porque a iniciativa popular veio à tona. Não há mais o que discutir: ou se escolhe para

representar o povo, para nos representar nas nossas casas públicas, homens de

bem, homens com as suas fichas limpas, ou veremos esses episódios tristes como o

mensalão de Brasília e tantos outros atos corruptos serem praticados por um enorme

número de homens públicos e políticos pelo País afora, exatamente por meio do voto

do povo. Entretanto, esses homens públicos não sabem que o povo tem a arma maior

contra eles: o voto.

A eleição está chegando. Devemos alertar o nosso povo nas igrejas, em todos os

setores e campos no tocante a essa questão, a favor da qual também luta a Ordem

dos Advogados do Brasil juntamente aos órgãos envolvidos no Projeto Ficha Limpa,

porque queremos que a ficha de todos - e também me incluo nessa situação -, fique à

disposição da população. Todos deverão saber em quem votarão; não deverão votar,
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pois, em pessoas que se escondem, parecendo sepulcro caiado, a que se refere a

Bíblia: branco, pintadinho por fora, mas oco e podre por dentro. O povo está cansado

de maus representantes na Câmara, no Senado, nas Assembleias, enfim, em todos

os setores públicos do nosso país.

É muito triste ver que os maiores partidos, que estão governando o nosso país, não

querem o Ficha Limpa. Por que não querem? Qual é a justificativa? O que se está

querendo é que um homem, cidadão brasileiro, que pela Constituição pode

candidatar-se à eleição, não apresente situações que o desabonem em sua vida

pregressa para se candidatar, para ser representante do povo, para administrar o que

é público. A árvore ruim não dá bons frutos. Se o candidato é ruim na vida particular,

se tem mau procedimento na sua vida profissional, dificilmente será correto na sua

vida pública.

O que se quer é prevenir. Como médico, sei que prevenir é muito melhor que

remediar. Remediar como? O recurso foi liberado no mensalão. Por que não se

condenam os atores do mensalão, que já tem mais de quatro anos e ainda só

levantamento estão sendo feitos? Todos os que estiveram envolvidos...

Respeito a opinião de vocês e estou de acordo com ela. Estou muito feliz que o Sr.

Arruda esteja na cadeia, e ele é do meu partido. Quatro dias depois de descoberto o

que o Governador Arruda estava fazendo, desta tribuna aplaudi o nosso partido por

desfiliá-lo, pois não fazia jus ao nosso partido. Queremos o bem para todos. Não tem

de haver escolha, todos têm o mesmo valor e não pode haver privilégio.

Estamos aqui alertando a população. Vocês têm de estar atentos, cada um dentro

da sua função, levando a notícia a todas as pessoas de seu relacionamento, para

conhecerem e melhor escolherem em quem votar. É preciso saber em quem

votamos, e muita gente não sabe. (- Manifestação nas galerias.)

Na condição de Vice-Presidente da Casa, pedimos respeito às pessoas, que têm

todo o direito de ouvir e assistir à reunião. (- Manifestação nas galerias.) Não é assim.

Respeitamos vocês.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Rinaldo Valério) - Deputado Doutor Viana, 1

minuto. Peço às pessoas que estão nas galerias que respeitem quem está falando,

porque a TV Assembleia está levando essas palavras a todo o Estado de Minas
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Gerais. Pedimos apenas respeito. Vocês merecem manifestar-se no horário correto,

mas peço respeito, porque esta reunião é transmitida a toda a Minas Gerais.

O Deputado Doutor Viana* - Estamos exatamente, da tribuna, discordando

daqueles que não querem o que é correto. Isso tem de ser bandeira de todos. Todos

têm de verificar isso. Não deixaremos de falar, em hipótese alguma, alertando a

população e todos nós. Também sou cidadão. Antes de sermos Deputados, somos

cidadãos mineiros, brasileiros, e temos de verificar isso numa visão global, não numa

visão limitada ou com algum interesse individual e pessoal.

Dentro da minha reflexão, estamos exatamente sendo contrários a essas

manifestações na Câmara Federal. Gostaríamos muito que o Ficha Limpa tivesse

sido votado ontem, e como estaria melhor o Brasil hoje nas páginas internacionais,

em todo o mundo. Está na manchete do “Estado de Minas” de hoje, e concordamos

que não podemos mandar para a geladeira a votação do Ficha Limpa. Não querem

votá-lo. Quem não deve não teme.

Fico a lamentar toda a parafernália na Câmara. Não todos, mas grande parte dos

Deputados, mais uma vez, decepcionou-nos.

Não tenho vergonha de ser político, de ser um homem público, pelo contrário,

orgulho-me muito disso. Com muita alegria e responsabilidade, fui Vereador e

Prefeito de Curvelo, minha cidade, e já estou no meu terceiro mandato nesta Casa.

Para mim isso é motivo de muita responsabilidade, e procuramos exercer o mandato

da melhor forma possível. Mas estaria muito mais alegre se a Câmara tivesse

realmente assumido o seu papel, ou seja, o de representar com responsabilidade e

dignidade o povo que elegeu cada Deputado Federal dessa Casa Legislativa federal.

Isso é lamentável, é triste para todos nós. Cada um daqueles 1.600.000 brasileiros

que assinaram a lista pelo Ficha Limpa acordou hoje decepcionado e triste.

Estamos tristes com a tragédia do Rio de Janeiro e com a de Brasília. A tragédia do

Rio de Janeiro é grandiosa por causa da natureza, das chuvas e da falta de

infraestrutura das cidades grandes do nosso país; a de Brasília por ser uma tragédia

moral, ética e desumana, que a maioria do Congresso brasileiro impõe ao povo deste

país.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Doutor Viana, gostaria de parabenizá-
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lo pelo pronunciamento de V. Exa. em relação a essa situação, vivida ontem em

Brasília. Sem querer fazer o contraditório, mas corroborando com V. Exa, gostaria de

manifestar que não precisamos de mais leis para resolver essa questão. Precisamos

é de uma Justiça mais célere, que puna esses que cometeram atos criminosos

escondidos por trás de mandatos. É disso que precisamos, e não de mais uma lei.

Precisamos da celeridade da Justiça na punição dos que lesaram o erário, daqueles

que cometeram crimes políticos, eleitorais, protegidos pela imunidade parlamentar.

Criar mais leis não resolverá o nosso problema, nem em Brasília nem em Minas

Gerais nem em nenhum Estado deste país. Mas, se a nossa Justiça for célere para

julgar e punir aqueles que têm agido dessa forma, aí creio que teremos, sim, a

solução dessa situação. Mesmo porque, e V. Exa. sabe muito bem disso, de qualquer

pré-candidato a um cargo neste país é exigida pelo TRE a sua folha corrida, certidões

de todos os cartórios e de todas as varas. Enfim, ele tem de entregar essa

documentação provando que é uma pessoa que está apta ao exercício do cargo. Se,

durante o exercício do cargo, ele cometeu, em virtude dessa blindagem, algum tipo

de crime, que a Justiça, com a sua celeridade, possa puni-lo para que não

continuemos convivendo com essas situações e sendo nivelados por baixo, como V.

Exa. disse, o que acaba sendo o pior. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana* - Infelizmente, Deputado Vanderlei Miranda, com todas

essas exigências, há no Congresso Nacional quase 200 Deputados com processo

tramitando na Justiça. O caso Nardoni foi julgado em dois anos; quanto ao caso da

morte do Prefeito Sérgio Daniel, passaram-se oito anos e os que foram detidos, que

estavam em observação, foram liberados, pois não podiam passar mais do que esse

período. Então se passaram oito anos, e eles não foram julgados.

Realmente temos de brigar para que as coisas aconteçam neste país. Se fosse tão

fácil assim, teríamos deixado o Projeto Ficha Limpa ser votado. Sr. Presidente,

registro minha intolerância e insatisfação por esse momento que viveu a Câmara dos

Deputados na noite de ontem.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Cumprimento a todos, o Sr. Presidente, os colegas
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Deputados, o público presente na Casa do povo mineiro, os telespectadores da TV

Assembleia. O tema que me traz a esta tribuna deixa a todos os brasileiros

comovidos, mais do que isso, em alguns aspectos, também revoltados. Uma coisa é

a tragédia, algo que foge ao controle de cada um de nós. Nessa hora, temos de nos

unir em solidariedade e oração. Refiro-me à tragédia que se abate sobre o povo do

Rio de Janeiro, ao sofrimento de milhares de famílias, ao desespero de quem perdeu

seus entes queridos e ao dos que perderam todo o seu patrimônio. Infelizmente, esse

tipo de tragédia vem se repetindo ao longo dos anos, ora num lugar, ora noutro. Além

da tristeza, do sofrimento, acabamos sentindo revolta. É importante nos indignarmos

e agirmos para evitar o que, de fato, pode ser evitado, para que as pessoas tenham

direito a moradia digna, respeito e segurança. Temos de nos unir. Não podemos ter

bandeira partidária. É nosso dever de cristãos, de cidadãos, mais ainda de quem

exerce vida pública. Então, em primeiro lugar, registro a solidariedade e o respeito de

todos nós, mineiros, com o sofrimento dos nossos irmãos cariocas e fluminenses -

povo do Rio de Janeiro, de Niterói e das cidades da Baixada Fluminense. Já se fala

em centenas de vítimas; muitos perderam a vida, tantos outros perderam tudo o que

tinham, outros correm risco, e a calamidade continua.

Ao mesmo tempo, não podemos ignorar algo muito grave e que reflete como

estamos atrasados na questão da democracia no Brasil. Às vezes, exercemos mais a

democracia na liberdade de expressar, reclamar, xingar e protestar, o que é

fundamental, mas o processo de mudança requer reflexão mais profunda do que é

certo e errado. Se não fizermos uma análise mais profunda da situação, corremos o

risco de torcer e aplaudir o que é errado e, às vezes, vaiar o que é certo. Vejam bem

o que acontece em relação ao dinheiro público, que deve ser usado para prevenir

catástrofes no Brasil. Esse dinheiro público deve ser usado principalmente para

prevenção. É claro que agora será preciso usar dinheiro público para salvar vidas. O

Ministério da Integração é para o Brasil como um todo, nas suas diversas realidades,

por isso tem esse nome. Esse Ministério possui dinheiro do povo brasileiro - não é

dinheiro de partido nem de governante - para ser usado na prevenção. O Orçamento

da União tem a rubrica de dinheiro para ser usado na prevenção. Pois bem, o

dinheiro para prevenir situações de risco para a população é administrado por esse



____________________________________________________________________________
470

Ministério, que tem como Ministro o homem de confiança do Presidente Lula, o Sr.

Geddel Vieira Lima, que é lá da Bahia.

Ontem, eu acompanhava, com tristeza, como todos os brasileiros, o sofrimento do

povo do Rio de Janeiro. Vemos estampada, nos jornais nacionais e nos do Rio de

Janeiro - “Jornal Edição do Brasil”, “O Globo” -, a confirmação disso. O Ministério da

Integração aplicou 66% do dinheiro do povo brasileiro - não é dinheiro só da Bahia

nem do Ministro - na Bahia, para prevenir e cuidar das situações de risco.

No Rio de Janeiro, aplicou praticamente 0%, ou seja, zero vírgula alguma coisa,

não chegou a 1%; em Minas Gerais, também praticamente zero; assim como no

Espírito Santo e em São Paulo. São Estados onde chove muito - aliás, mais do que

na Bahia - e onde se assiste, com frequência, a tais calamidades. Não estou dizendo

para não aplicar na Bahia, mas sim que isso reflete uma realidade. Não podemos

continuar aplaudindo isso, como se fosse normal.

No momento em que se falava sobre isso, eu ouvia o Presidente Lula, na abertura

da Feira Nacional da Construção Civil, na qual discursava, dizer: “Olhem, há um ano,

anunciei que faríamos 1 milhão de casas”. Todos acompanhamos o que ele disse há

um ano. Todos sabem, não ficarei repetindo nem quero fazer análise mais profunda,

porque não há tempo, mas não foram feitos nem 10% do número anunciado.

Anunciou, criou estardalhaço, e milhares de pessoas foram para a fila, na esperança

da casa própria - aliás, é direito previsto na Constituição. Centenas de pessoas foram

para a fila, e seguramente algumas das que perderam a vida lá, Deputado João Leite,

porém as casas não saíram do papel. Ontem, no mesmo momento em que aquilo

ocorria, ele fazia discurso bonito, entusiasmado, sendo aplaudido, de novo, e dizia:

“Olhem, lancei que seria feito 1 milhão de casas, mas sabia que não daria para serem

feitas. Lancei porque temos de pensar um Brasil grande”. E fez outro discurso. Há um

ano, ele disse: “Faremos”; num discurso feito agora, disse que não cumpriu: “Olhem,

eu sabia que não dava, porque, no momento em que lançamos esse programa, a

Caixa Econômica não estava preparada”. A Caixa nunca esteve preparada. É

obrigação da Caixa fazer financiamento de casa própria, mas a Caixa está mais

preparada para dizer “não” do que “sim”.

Ora, esqueceram-se de lembrar ao Presidente que ele é Presidente há quase oito
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anos e que, quando ele lançou o programa, no ano passado, a Caixa Econômica

continuava sendo a Caixa Econômica dos brasileiros, cujo Presidente e todos os

Diretores é ele quem nomeia. Então ela continua, durante dois mandatos dele, do PT,

não sendo capaz ou não tendo estrutura. O curioso é que ele ainda é capaz de dizer:

“Olhem, isso é herança do passado”. Continua sendo herança. O que veio de bom

não é herança do passado; agora, se as casa não saíram, a culpa é de quem foi

Presidente há oito anos, Deputado João Leite. Ao mesmo tempo que vemos o

absurdo do dinheiro que seria para prevenir, para evitar que pessoas perdessem a

vida, ser aplicado politiqueiramente, sem levar em conta critério algum, vemos

manchete sobre o aloprado do PT - e falo isso porque o Deputado João Leite

lembrou, verifiquei, e realmente está na manchete. É sobre aquele militante do PT

que num dia era “companheiro” e no outro era chamado de “aloprado” pelo

Presidente, que foi preso há alguns anos, tentando armar dossiê falso, com série de

documentos falsos, com R$1.000.000,00 numa mala, e que nunca explicou de onde

veio tal dinheiro. Tinham a intenção de fazer com que aquilo fosse passado para a

frente como se fosse verdade, para destruir a candidatura, na época, do candidato a

Governador, Geraldo Alckmin, em São Paulo, para tentar destruir eleição democrática

com algo mentiroso, criminoso, a ponto de o próprio Presidente dizer: “Oh, este é

aloprado”. Bom, o “aloprado” não ficou na cadeia, continuou a ter benesses do

governo. Ele foi preso ontem pela Polícia Federal, por estar envolvido no desvio de

mais de 250 milhões de dinheiro público. Ao mesmo tempo, Deputado João Leite, a

base do governo, o PT e o PMDB, principalmente, impediram ontem o Projeto Ficha

Limpa de ser votado.

Então será que não precisamos refletir um pouco mais? Será que estamos sempre

aplaudindo o que é certo e vaiando o que é errado? Será que não estamos

cometendo o risco de querer confundir política com jogo de Atlético e Cruzeiro? Jogo

de Atlético e Cruzeiro é assim mesmo: sou cruzeirense, e o Deputado João Leite é

atleticano; então, no dia em que os times estão jogando, o Atlético pode estar

jogando mal que o Deputado João Leite continua aplaudindo seu time. No dia em que

o Atlético está jogando contra o Cruzeiro, meu time pode estar jogando mal que

continuo suando minha camisa e o defendendo. Não é assim, Deputado João Leite?
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E entendemos como normal. Isto é paixão nacional.

O Presidente adora usar o futebol como exemplo. Não é muito a minha praia fazer

isso. Futebol podemos levar na brincadeira; torcemos e, mesmo quando o time não é

o melhor, batemos no peito e dizemos que é o melhor. No Brasil inteiro, é assim.

Agora, política não pode ser assim, principalmente quando um governo não está indo

bem; quando faz o que fez com o Rio de Janeiro, ao não conceder-lhe um centavo e

colocar recursos politiqueiramente na Bahia; quando finge que determinadas figuras

continuam bons companheiros e desviam dinheiro público, ficando por isso mesmo;

quando usa sua base para não permitir que o Projeto Ficha Limpa seja votado;

quando tem maioria no Congresso, e não vota a regulamentação da Emenda nº 29,

para que haja dinheiro na saúde.

Estou aqui com um jornal de hoje, portanto não sou eu que estou dizendo, mas sim

o Brasil inteiro. Ele diz que o governo se recusa a dar mais de 7% para os

aposentados. Tivemos aqui, no Estado, 10% para os servidores, que também acho

pouco. Temos de lutar para ter índice maior. Aliás, lutei muito, fiz audiência aqui para

os servidores administrativos da Secretaria de Educação, que estavam com

defasagem muito grande. Conseguimos que alguns servidores tivessem até 42%.

Vejam o exemplo dos Defensores Públicos. Quando o Governador iniciou seu

mandato, ganhavam mais ou menos dois mil e poucos reais; agora ganharão

R$8.000,00, depois R$10.000,00 e, em seguida, R$12.000,00. Ainda é pouco,

principalmente o que o professor ganha. Sabemos que o aumento de 10% é pouco.

Agora, será que podemos bater palmas para governo que sempre criticou o governo

anterior, dizendo que este matava os aposentados, que era contra os aposentados,

que ganharia o comando do País e que o PT daria tratamento digno aos

aposentados? Temos o fator previdenciário, que está no Congresso para ser votado,

mas a base do governo não vota para acabar com ele. Veio, então, o Congresso e

votou projeto para conceder aos aposentados pelo menos o mesmo reajuste do

salário mínimo. O Presidente Lula vetou. Vejam que não podem dar para o

aposentado nem o reajuste do salário mínimo. Vamos, então, bater palmas e dizer

que está tudo bem, que o Presidente torce para o Corinthians, que é cara simples, do

povo? Futebol é uma coisa, mas o País não pode continuar mergulhado na
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corrupção. Não pode o Projeto Ficha Limpa ser barrado pela base do governo.

Assinaram essa proposta 1.600.000 pessoas, nossa Igreja Católica, as demais

denominações religiosas, os evangélicos, enfim, todos se uniram, todo homem e toda

mulher de bem assinaram e deram um basta dizendo que não queriam bandido na

política. Vem, então, a base do PT e do PMDB e obstrui a votação, e o projeto vai

para a gaveta.

Então, Deputado João Leite, teremos de repetir muitas vezes isso. Andam repetindo

algumas mentiras tantas vezes que alguns brasileiros passaram a acreditar nelas. Por

exemplo, repetiram a mentira de que salvariam os aposentados. Muitos acreditaram,

e agora vemos o que fazem. Voltarão a mentir de novo. Daqui a pouco, dirão que é

herança do passado, mas agora elegerão “a” ou “b”, a fulana de tal, e resolveremos

isso. Aliás, quero fazer ressalva e comentar o discurso do Deputado André Quintão,

que admiro profundamente. Foi muito feliz, ao vir aqui e defender que é importante

que tenhamos coerência na escolha dos candidatos a Governador. O candidato que

apresentaremos é o Governador, o Prof. Anastasia. O PSDB fará, neste sábado,

convenção nacional para, internamente, primeiro decidir que terá como candidato à

Presidência da República o ex-Governador de São Paulo, José Serra. Espero estar lá

com vários outros colegas. Temos essa coerência. Duro é ver o Deputado André

Quintão vir aqui lembrar à candidata do PT que o PT tem candidato em Minas, que

não fica bem vir aqui tentar pegar carona no bom governo feito por Aécio Neves e

pelo Prof. Anastasia e dizer que pretende emplacar aqui dobradinha com o PSDB.

Olha, sempre recebemos com alegria este reconhecimento do PT e do PMDB. Isso

hoje é questão consumada. Vemos os Prefeitos, em todo o interior de Minas, tendo

consciência de que o PSDB fez governo sem retaliações, que não fez o jogo que

fizeram com o Rio.

Vejam, estou dando exemplo do dia de hoje. Se alguém quiser, pode me contestar.

O Ministério da Integração Nacional, que tem obrigação de repassar as verbas para

prevenir catástrofes, pegou 66% desse dinheiro e colocou na Bahia, onde está o

Ministro baiano do PMDB indicado pelo Presidente Lula, do PT. Sabemos das

tragédias que acontecem no Rio de Janeiro por causa das condições topográficas e

climáticas, mas o Estado recebe 0% de dinheiro. Por motivo eleitoreiro, esses
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recursos tiveram fins partidários.

Em Minas é diferente. Aqui, Prefeito do PT vota no candidato do PSDB ao governo

do Estado; Prefeito do PMDB vota no PSDB, porque esse partido não persegue, mas

sim trata todos igualmente. Assim que é correto para realmente melhorarmos o nosso

Brasil. É isso que defendo. Só falta o Congresso Nacional e a Câmara Federal

acordarem e votarem o Projeto Ficha Limpa para separar o joio do trigo. Afinal, quem

tem história limpa, quem trabalha a política com seriedade, com ética e

responsabilidade, que coloque seu nome à disposição. Mas quem tem ficha suja

deverá responder à Justiça e pagar pelos seus erros. Que não venham se candidatar

para usar a política como álibi, pois estarão colocando toda a democracia em risco.

Sr. Presidente, agradeço o tempo que me foi concedido. Não vamos deixar o

Projeto Ficha Limpa ir para a gaveta. Continuaremos lutando até que ele seja

aprovado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de cumprimentar e saudar a todos e a todas.

De forma muito especial, quero parabenizar a categoria da educação e o Sind-UTE,

que, de forma democrática, está mobilizando os servidores em todo o Estado de

Minas Gerais e lutando por justiça e valorização salarial.

É triste ter de mostrar aqui um contracheque para vermos quanto ganha um

professor no Estado de Minas Gerais. É vergonhoso e lamentável um Estado, com

um orçamento de mais de R$40.000.000.000,00, pagar, como piso inicial, menos que

um salário mínimo para um professor qualificado, com curso superior e

especialização. Peço aos seguranças que peguem o contracheque das pessoas que

estão nas galerias para que eu possa mostrá-los como exemplo. Vejam quanto

recebe esse professor, com mais de 20 anos de serviço, e o seu vencimento básico é

de R$330,75. É uma vergonha, uma verdadeira maldade. Infelizmente o Estado de

Minas Gerais não cumpre a lei federal nem implementa o piso nacional para os

servidores da educação. Já é pouco, mas é uma forma de garantir uma certa

valorização dos servidores. Essa é a situação caótica de nosso Estado.

Tenho em mãos um outro contracheque, de Auxiliar de Serviços de Educação, com
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carga horária de 30 horas semanais, o qual recebe R$330,75. Se alguém disser que

isso é mentira, que venha ver, porque a prova está aqui, com o nome do servidor,

Geraldo da Costa Silva, além do CPF e do endereço dele. As pessoas se identificam

e não escondem a realidade. Para quem disser que isso não é verdade, está aqui a

prova de quanto é o vencimento básico de um servidor da educação em nosso

Estado: menos de um salário mínimo. Não podemos admitir nem aceitar essa

situação. A categoria é muito injustiçada. Outras categorias no Estado, de forma

justa, receberam dos outros Poderes dinheiro retroativo a janeiro de 2010, mas os

servidores da educação não tiveram esse mesmo benefício. Então, mais uma

injustiça com a categoria.

Outra questão: os servidores pagam ao Ipsemg, mas infelizmente não têm direito

ao atendimento. Isso é um verdadeiro caos. Aliás, o Ipsemg não faz convênio no

interior do Estado. Por exemplo, em Belo Horizonte faltam enfermeiros, pessoas com

cirurgia marcada têm de voltar para casa, não tendo, muitas vezes, dinheiro para

pagar o transporte e um lugar para ficar. É muito triste ver a situação em que se

encontra a educação em nosso Estado.

Gostaria de parabenizar o Sind-UTE e todos os servidores da educação, já que,

neste momento, está havendo uma grande mobilização na Assembleia Legislativa,

até com um indicativo de greve a partir de hoje. Os professores estão aqui dizendo

isso. Fica aqui a nossa solidariedade. Fico envergonhado de ter de mostrar, da

tribuna da Assembleia, o contracheque dos servidores da educação. Realmente, o

que fizeram com essa categoria foi uma grande maldade, uma grande injustiça.

No momento, não concederei aparte ao nobre Deputado Sargento Rodrigues e

conto com a compreensão dele quanto a isso, porque faltam apenas 5 minutos para o

término do meu tempo e ainda gostaria de falar sobre vários assuntos. Um deles é

que eu estive em Brasília, na Aneel, e também no Congresso Nacional,

acompanhando os servidores da segurança pública, que lutam, de forma digna, pela

aprovação das Propostas de Emenda à Constituição nºs 300 e 308. Assim sendo,

gostaria de empenhar o meu apoio e também o do Deputado Federal Elismar Prado,

que já assumiu o compromisso, independentemente da decisão da bancada do

partido, de votar com a categoria e já deu esse aviso à Liderança. A Proposta de
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Emenda à Constituição nº 300 será colocada no Plenário, independentemente do

indicativo do governo. O Deputado Elismar Prado vai votar com os servidores

públicos, em defesa dos servidores públicos. Aliás, o Deputado Elismar Prado foi um

dos relatores, um membro da Comissão Especial que aprovou a Proposta de Emenda

à Constituição nº 300, em 1º turno. Agora, a nossa luta é para aprová-la em 2º turno.

Então, esperamos que o Presidente da Câmara a coloque em votação. Não existe

vitória sem luta, e a mobilização dos servidores da educação sabe disso. Não há

conquista sem luta, e é por isso que os servidores estão mobilizados, pressionando,

de forma justa, e reivindicando os seus direitos.

A verdade é que o governo não cumpriu o que prometeu. O governo disse que,

antes de garantir o reajuste, iria reunir-se com o sindicato dos servidores, o que não

foi feito. O governo não se reuniu com ninguém e ainda impeliu o projeto goela

abaixo, do jeito que quis. O pior foi que ele prometeu que os salários dos servidores

da segurança pública, dos servidores do nosso Estado, seriam os melhores do País,

mas ele também não cumpriu essa promessa. A questão da valorização dos

servidores é um caos.

Outra questão que gostaria de abordar diz respeito à minha estada na Aneel, que

julgou o processo da Cemig, neste ano, para analisar o percentual de reajuste da

conta de luz. Fui o único Deputado presente e o único a fazer uso da palavra e a

apresentar propostas. Aliás, apresentei um grande número de propostas e fiz defesa

oral, da tribuna da Aneel. Também apresentamos vários questionamentos à Cemig,

no intuito de provar que não justificava um aumento na conta de luz; solicitei, ainda,

que fosse feito um cálculo da conta de luz, desde 2002, em vista dos erros, ou

melhor, dos furtos que as concessionárias praticaram contra os consumidores de todo

o País. A nossa proposta foi acatada, mas de forma parcial. Houve um recálculo

apenas para o ano de 2009.

A Aneel decidiu que os consumidores teriam uma redução média de cerca de

1,48% na conta. Já os consumidores de baixa renda sofreriam uma redução de 5%,

enquanto que os consumidores de alta tensão teriam 10% de redução na conta de

luz. É a segunda redução em toda a história da Cemig, visto que, em 2008,

conseguimos uma redução de 17%. Foi uma grande campanha, com mais de meio
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milhão de assinaturas, de abaixo-assinados, isto é, a maior audiência pública da

história. A Aneel definiu uma redução pelo valor sentido pelos consumidores. Isso

significa que, do ponto de vista técnico, houve um aumento do valor da conta de luz,

de 7,58%. Então, as pessoas me perguntam: “Se ocorreu esse aumento no valor da

conta de luz, de 7,58%, como pôde haver redução, ou seja, de que forma o

consumidor poderá sentir uma redução de 1,48% em média?”. É simples. Isso virá na

conta. O valor que esse cidadão irá sentir na conta será essa redução de 1,48%, e,

como já disse, para os de baixa renda a redução será de mais de 5%. Para os

consumidores de alta tensão, o desconto será de mais de 10%. Isso fez parte do

chamado recálculo, já que o valor normal, segundo os cálculos da Aneel -

considerando DIV, Itaipu e dólar -, seria de 7,58% de aumento. É justamente aí que

entra o recálculo, que são exatamente os valores que o cidadão pagou a mais em

2009. Então foi feito esse recálculo em 2009, em torno de 9%, e desse valor foi

abatido o percentual de 7,58%, em média. Houve esse recálculo na conta de luz em

relação aos valores que os consumidores pagaram a mais no ano de 2009. Aí, eu

pergunto: e os anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, eles não irão

devolver? Aliás, esse assunto já está na Justiça. Eu e o Deputado Federal Elismar

Prado ingressaremos com outra representação no Ministério Público Federal,

solicitando o retroativo de 2002 a 2008, já que, quanto ao recálculo de 2009, nós já o

conseguimos por meio da defesa que fizemos no plenário da Aneel.

Conseguimos impedir o aumento do valor da conta de luz, que acho ser o mais

importante. A água e a energia pública são bens públicos essenciais à vida e não

podem ser tratados como mera mercadoria. Fico muito feliz por mais uma vitória, e

quero parabenizar a todos os que contribuíram de uma forma ou de outra. Fizemos

uma defesa firme.

Gostaria de, mais uma vez, parabenizar o Sind-UTE e todos os servidores e de

dizer que o nosso apoio é incondicional. A luta dos servidores da educação, dos

professores e dos serviçais, é muito justa, pois eles estão recebendo um verdadeiro

salário de fome, esse que é pago pelo governo do Estado. Fica aqui o nosso apoio e

a nossa solidariedade.

Para terminar, gostaria de cumprimentar o Vereador Vicente de Paula, de
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Caxambu, o Vereador Claudinei, o Vereador Sininho, e também o Felipe Moreira e o

Adaílton Nunes, que são do Contagem Esporte Clube.

Mais uma vez, parabéns a todos os servidores da área da educação, os quais

podem contar conosco. Paulo Freire já dizia: “Se a educação sozinha não transforma

a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. Dinheiro para gastar no Centro

Administrativo há; dinheiro para gastar com os grandes meios de comunicação, há.

Mas, infelizmente, dinheiro para valorizar os servidores, não há.

Quero pedir desculpas e parabenizar o Deputado Sargento Rodrigues, pois, devido

ao tempo, infelizmente não consegui dizer tudo o queria. Muito obrigado. Parabéns!

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 5.844/2010, da Comissão

de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em

7/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.701/2010, da Comissão de Direitos Humanos, e

5.740 e 5.741/2010, do Deputado Doutor Viana; de Assuntos Municipais - aprovação,

na 9ª Reunião Ordinária, em 7/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.790/2010, do

Deputado Arlen Santiago, e 5.798/2010, da Comissão de Direitos Humanos; e de

Transporte - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 7/4/2010, dos Projetos de Lei

nºs 3.862/2009, do Deputado Carlos Pimenta, com a Emenda nº 1, e 4.112/2009, do
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Deputado Duarte Bechir, e dos Requerimentos nºs 5.668/2010, da Comissão de

Turismo, 5.783/2010, do Deputado Weliton Prado, 5.799/2010, da Comissão de

Fiscalização Financeira, e 5.801/2010, da Comissão de Segurança Pública; e pelo

Deputado Elmiro Nascimento - informando sua indicação para Líder do DEM e

indicando o Deputado Jayro Lessa para Vice-Líder da referida Bancada (Ciente.

Publique-se.).

Questões de ordem

O Deputado Doutor Rinaldo Valério - Sr. Presidente, gostaria de fazer coro com

meus colegas - quase todos - que usaram a tribuna hoje para falar sobre a lei do

Ficha Limpa. Colhemos, em todo o Brasil, cerca de 1.600.000 assinaturas de

brasileiros pedindo que quem tivesse culpa já em segunda instância não pudesse ser

candidato. Então seria um modo de punir aqueles que usaram do poder para fazer

algum tipo de falcatrua. A esperança dos brasileiros era que essa matéria fosse

aprovada ontem no Congresso Nacional. No entanto, o Congresso disse “não” a

1.600.000 de brasileiros que lutam pela lei do Ficha Limpa. E não poderíamos deixar

de ser favoráveis aos Deputados que usaram da tribuna hoje para falar sobre os esse

projeto. A sociedade brasileira hoje perdeu, porque poderíamos tirar da política

pessoas que não usam o poder para o bem. Infelizmente, grandes partidos como o

PT e o PMDB não colocaram essa matéria em pauta, o que decepcionou bastante o

povo brasileiro. Fazendo coro com os colegas, quero dizer que a política precisa ser

cada vez mais transparente. É preciso lutar mais para a melhoria do povo em vez do

direito dos próprios políticos. Gostaria ainda de dizer, Sr. Presidente, que está

tramitando na Casa matéria relativa à licença-maternidade de 180 dias. Na próxima

reunião, votaremos a matéria, que iniciou sua tramitação na Casa por meio de nosso

projeto de lei. Realizamos várias audiências públicas e trouxemos para esta Casa

pessoas respeitadas nas áreas da saúde, do planejamento, da pediatria e também da

sociedade. Ficou claro para toda a sociedade a necessidade da licença de 180 dias.

Sensibilizamos o Governador, que enviou esta carta que foi anexada ao nosso

projeto. Hoje sou coautor do projeto da licença de 180 dias, que está tramitando e já

está em votação. Preocupados, sim, com a criança que terá o aleitamento materno

durante seis meses e a companhia da mãe para se tornar uma criança melhor, temos
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o prazer de dizer a todos os mineiros que toda funcionária pública estadual terá, a

partir do mês que vem, sua licença prorrogada para 180 dias. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, inicio minha fala parabenizando o

Deputado Doutor Rinaldo Valério, por lembrar de um projeto de sua iniciativa nesta

Casa. Deputado Getúlio Neiva, precisamos sempre apoiar e referendar toda boa e

bela iniciativa. No momento em que me foi dada a oportunidade de me manifestar

sobre essa matéria na Comissão, apoiei seu projeto, não permitindo que fosse

derrotado. Entendemos que a grandeza da iniciativa do projeto não poderia morrer ali

na Comissão. Encaminhamos requerimento para o governo e posteriormente

aprovamos uma emenda, o PLC nº 53, que trata também da extensão da licença-

maternidade a policiais e Bombeiros Militares, por ter de percorrer uma matéria

específica, chamada legislação castrense. Aprovamos a emenda, mas ela ficou

vinculada à aprovação do projeto que trata das servidoras civis do Estado. Oficiamos

o Vice-Governador, hoje Governador do Estado, Antonio Anastasia, solicitando a ele

que enviasse o mais rápido possível - que fosse feito por decreto, assim como foi feito

pelo Ministério Público, por meio de resolução do Tribunal do Justiça, da Defensoria

Pública -, resolução desta Mesa, à qual, Deputado Doutor Viana, nós, membros da

Mesa, assinamos em nome das nossas servidoras. E tivemos também aí uma parcela

de contribuição para que esse projeto pudesse chegar à Casa. Estamos também com

requerimento já apresentado para data posterior, hoje e terça-feira, e também outro

do Deputado Doutor Rinaldo Valério com a data de hoje, solicitando a inversão da

pauta para que o projeto seja votado o mais breve possível e a licença-maternidade

seja prorrogada de quatro para seis meses. Este é um assunto de grande

importância. Temos milhares de servidoras que necessitam dessa licença, e algumas

que estão com sua licença-maternidade em andamento, aguardando, Deputado

Getúlio Neiva, a aprovação, por este Plenário, desse projeto, para que possam ter

seus outros dois meses. É indiscutível aqui dizer do mérito desse projeto. A licença a

mais, de dois meses, serve simplesmente para que a criança e a mãe tenham uma

condição segura, tranquila do ponto de vista psicológico, biológico, para que essa

criança tenha um excelente desenvolvimento. Por outro lado, Sr. Presidente, lamento
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aqui a ausência do Deputado Weliton Prado, mas quero primeiro parabenizar os

servidores da educação. Os servidores precisam realmente optar pela mobilização.

Sou fruto de mobilização de classe, e assim cheguei a este Parlamento. Aqui, em

Minas Gerais, a educação precisa realmente ser reconhecida. Parabéns aos

profissionais da educação em Minas Gerais. Parabéns pela mobilização. Não há

forma mais legítima e democrática do que exercer a pressão democrática por meio de

manifestação, de passeata. O único reparo que faço aqui - e gostaria que o nosso

companheiro Deputado Weliton Prado estivesse presente - é que, infelizmente, em

Brasília, o núcleo duro da base de governo não está permitindo a aprovação da PEC

nº 300, que é de interesse de todos os servidores da área de segurança pública do

Brasil, congregando policiais militares, policiais civis e bombeiros. A PEC nº 300 tem,

como seu maior obstáculo hoje, a bancada do PT no Congresso. O PDT, meu partido,

já fechou a questão. O Líder, Deputado Dagoberto, falou que os 25 Deputados

Federais do PDT estão apoiando a matéria. Tenho acompanhado de perto e mantido

contato permanente com o Deputado Mário Heringer para que ele apoie essa

proposta, em nome da bancada do PDT, representando Minas Gerais juntamente

com o Deputado Ademir Camilo, que é de Teófilo Otôni, terra do nosso companheiro

Getúlio Neiva. Eles já me responderam por escrito que apoiarão a Proposta de

Emenda à Constituição nº 300. Esperamos que os Deputados Federais da base do

PT, em Brasília, não se restrinjam apenas à figura do Deputado Elismar Prado, irmão

do Deputado Weliton Prado. Toda a bancada deve avançar nessa proposta, que já foi

aprovada em primeiro turno. Precisamos que o Colégio de Líderes, por intermédio do

Presidente Michel Temer, retome a discussão e inclua a PEC nº 300 na pauta. Mas

queremos que haja coerência. Volto a insistir: os servidores da educação de Minas

Gerais estão de parabéns. É preciso mobilizar e lutar por seus direitos, porque essa é

uma forma legítima e democrática para alcançar a valorização profissional dos

servidores públicos não apenas em Minas, mas em todo o Brasil. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

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
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orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Doutor Viana, é sempre

uma alegria ocupar a tribuna, quando V. Exa. preside a reunião. Inicialmente, gostaria

de cumprimentar e apoiar integralmente os professores e funcionários da educação

pelo movimento que fizeram. Lembro que fui Prefeito por duas vezes na minha

cidade. Infelizmente, os salários da Prefeitura eram maiores do que os salários do

Estado. Isso precisa acabar um dia. Se uma Prefeitura pode, por que o Estado não

pode? Achamos que essa luta é válida, como disse o nosso colega Deputado

Sargento Rodrigues. Uma mobilização forte é necessária, com apoio e suporte da

Assembleia. Cumprimento, ainda, o Vereador Alfredo Nata, que está em nosso

gabinete esperando, para conversarmos sobre os assuntos de Almenara.

Desde o dia 27, Sr. Presidente, gostaria de ter comentado a visita do Governador a

Teófilo Otôni, mas ainda não tive espaço para fazê-lo. Hoje, quero agradecer, de

público, ao Governador Aécio Neves, ao Vice-Governador Anastasia e ao pai do

Governador, Aécio Cunha, que foi Deputado da nossa região por oito mandatos

consecutivos. Eles foram lá para nos levar boas notícias. Na oportunidade, tive a

possibilidade de mostrar que o governo de Minas Gerais investiu em Teófilo Otôni

nada menos que R$234.000.000,00 em obras e benefícios. Na solenidade, esse

número já havia aumentado. Recebemos mais R$1.200.000,00 para transformar a

feira coberta do Bairro Marajoara, em sede própria da Copanor, criada pela

Assembleia por meio de um projeto que tramitou rapidamente. Essa empresa está

atingindo mais de 600 localidades na região mais pobre de Minas, instalando rede de

água e esgoto tratados. Sua sede é provisória, mas sua sede própria será edificada.

Em visita a Teófilo Otôni, o último ato do Governador foi liberar recursos para

reforma e melhoria do Aeroporto JK, construído em 1988, quando eu era Prefeito.

Realmente o aeroporto precisa de uma reforma, um cercamento, uma melhoria no

terminal. Aportando agora em Belo Horizonte, conseguimos com o Governador

Anastasia e o Secretário da Casa Civil, Danilo de Castro, garantir a inclusão do

aeroporto de Teófilo Otôni no programa Proaero, para 2011, por meio de

investimentos da ordem de R$4.000.000,00. Com a presença do Prefeito Nide, de

Nanuque, estivemos com o Secretário Danilo de Castro e garantimos recursos para
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esse aeroporto em 2011, da ordem de R$2.000.000,00. Com esse investimento, Sr.

Presidente, a tão sonhada linha aérea ligando Belo Horizonte, Teófilo Otôni, Araçuaí,

Almenara e Nanuque poderá ser viabilizada ainda no primeiro semestre do ano que

vem.

É preciso dizer, justificar para a população daquela região que os recursos estão

garantidos para o ano que vem, porque, ao longo de 2009, nenhum repasse do

convênio feito com a Infraero foi direcionado para Minas quanto aos aeroportos.

Todos os investimentos foram feitos com recursos do próprio Estado. Do dinheiro

arrecadado nos grandes terminais da Pampulha e de Confins, Minas Gerais ainda

tem direito a parcela que não foi repassada pela Infraero ao longo de 2009 e que

também não começou a ser repassada em 2010. Por isso temos a postergação das

obras que deveriam começar neste ano. Então agora nós, daquela região tão

esquecida e discriminada de Minas Gerais, teremos condições de obter nossa linha

aérea. Não precisaremos viajar até Valadares para pegar avião para Belo Horizonte,

nem os que moram em Nanuque, Serra dos Aimorés e região terão de ir a Vitória, no

Espírito Santo, para pegar avião para Belo Horizonte. A situação parece que

realmente está resolvida. Há compromisso do Sr. Fuad Noman, Secretário de

Transportes, de que esses recursos serão alocados no Proaero para os dois

aeroportos, ou seja, os de Téofilo Otôni e Nanuque. O Aeroporto de Almenara tem

recursos alocados, então está muito bom. O que falta é apenas equipamento para

pouso noturno. O Aeroporto de Araçuaí também receberá reforma.

Portanto estamos muito satisfeitos com o desempenho do governo nesta semana,

após visita do Governador a Teófilo Otôni, no dia 27. Nesse dia, ocorreu fato

importante. Nossa Prefeita, do PT, rasgou elogios ao Governador Aécio Neves, que é

do PSDB, e lhe agradeceu a posição republicana de dar a Teófilo Otôni o maior

volume de obras da sua história ao longo de governo do PT. É claro que ficamos

muito felizes, porque isso foi combinado com os Deputados majoritários de lá - eu,

como Deputado Estadual, e Ademir Camilo, como Deputado Federal -, com pedido do

próprio Presidente Lula, que acatamos, para apoiarmos aquela administração. E

apoiamos. No que tange ao governo do Estado, não faltou nada a Teófilo Otôni.

Então, nossa intermediação e participação permanente junto ao governo do Estado
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fez com que Teófilo Otôni, com as dificuldades da sua administração municipal,

recebesse volume de obras fantástico e mantivesse certo ritmo de desenvolvimento.

No entanto abrirei parêntese neste meu pronunciamento. Houve tentativa de se

falar naquele instante ou de forçar o Governador a falar sobre a Zona de

Processamento de Exportação - ZPE. Quero explicar e justificar para a população de

Teófilo Otôni e da região, que será altamente beneficiada, quando ocorrer a

implantação da ZPE, por que o Governador não disse nada. Na verdade, não disse

nada porque a documentação da Zepex, empresa que administra a ZPE, não está

completa. A decisão de comprar 51% das ações da Zepex é política. Sabendo da

existência desse projeto, que se encaminha ao longo dos últimos 20 anos, o governo

do Estado - há 20 anos, todos nós, que trabalhamos pela ZPE, lutamos por isso, com

vários Deputados que nos sucederam na Câmara dos Deputados, como o Luís Leal,

depois eu e Edson Soares - não pode ser irresponsável de adquirir o que não existe.

Em verdade, a ZPE de Teófilo Otôni, embora tenhamos construído lá, com recursos

do governo do Estado, área alfandegada e administrativa, além da urbanização da

região, com canalização do Rio Todos os Santos naquele trecho, embora tudo isso

tenha sido feito, lamentavelmente a Prefeitura, que era detentora de área

desapropriada, não tinha feito a escritura. Portanto essa escritura ainda não foi

passada, não é de propriedade da Zepex. Por outro lado, parte de área que tinha sido

negociada com a Zepex, da família Hollebach, estava em juízo e não tinha sido paga.

Outra área adquirida da família de Geraldo Porto foi devolvida aos donos originais,

porque a Zepex comprou e não pagou. Então há toda essa confusão. Do ponto de

vista legal, embora tenha a decisão política de comprar os 51% das ações da Zepex,

o Governador não pode assinar qualquer documento enquanto esses terrenos e

imóveis não estejam em nome da Zepex. Como podem ser compradas ações de

empresa que não tem patrimônio? Então a justificativa é essa. Acertei isso com o

Governador Aécio Neves quando ainda ocupava o governo. Hoje temos o

Governador Anastasia. O governo decidiu isso há mais de um ano, portanto está

acertado. É decisão de salvar o empreendimento pelo qual lutamos há mais de 20

anos. Mas não podemos, à guisa de andar depressa e resolver rápido, passar por

cima da lei. O governo está certo, ainda temos três meses de prazo para consolidar a
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ZPE.

Quero referir-me à questão da mineração da região do Alto do Rio Pardo, descendo

para Malacacheta, chegando a Jenipapo de Minas e Chapada do Norte, dos minérios

de ferro existentes em Malacacheta, do caulim existente em Padre Paraíso e em

Icaraí. Todas essas explorações minerais vão, finalmente, encontrar um porto seguro,

que seria a siderúrgica implantada na ZPE de Teófilo Otôni. Tudo isso vai depender

da documentação que está sendo preparada. Acredito que a Zepex vai entregar a

tempo. Se não entregar, vamos denunciar, de público. O esforço que o governo está

fazendo de quitar uma dívida de R$13.500.000,00 da Zepex com o governo do

Estado, adquirindo 51% das ações, é um esforço político em benefício de uma cidade

e de uma região. Mas não pode ser feito de forma irresponsável quando a própria

Zepex não está organizada e não tem a prova documental dos imóveis que ela

possui, para que possa adquirir um percentual do seu controle acionário.

Finalmente, gostaria de ressaltar o tratamento que tem sido dado pelo governo nos

últimos dias, tentando recuperar um pouco a queda da arrecadação do ICMS, um

repasse financeiro para os Municípios. Claro que há distorções, alguém do governo

ligando e tentando intermediar em nome de outros possíveis Deputados ou

candidatos a Deputado; já tive oportunidade de falar dessa questão com o Secretário.

Ontem foi feita uma reunião de todos os Líderes de partido com o Secretário Danilo

de Castro, e tudo foi esclarecido. Embora haja esse transtorno, é preciso

cumprimentar o governo do Estado - Governadores Aécio Neves e Anastasia -,

agradecendo-lhe a determinação do repasse de recurso extra aos Municípios, em

compensação pela perda da arrecadação do ICMS no período da crise. Isso veio em

momento especial, em que todos os Municípios estão em situação financeira

deplorável, passando por muita dificuldade. É preciso que olhemos por Nanuque,

Almenara, Porteirinha, Ladainha, Malacacheta, Jenipapo, Chapada do Norte; enfim,

todos esses Municípios da região mais pobre e deprimida de Minas Gerais precisam

dessa assistência do governo do Estado - e é claro que também os Municípios de

outras partes de Minas Gerais.

No entanto o que destaco neste instante é esse aspecto altamente benéfico da

ação do governo em momentos especiais, em que há uma necessidade maior. É
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preciso cumprimentar, elogiar e saber agradecer quando acontece algo de bom. O

Estado está entregue a um homem muito competente, diligente, determinado e que

vai concluir esse mandato do Governador Aécio Neves com maestria. Tive a

felicidade de conviver com o Prof. Anastasia quando fui Secretário Adjunto de Estado.

Conversávamos muito, desde a época em que estava na Secretaria de Planejamento.

Tenho certeza de que algumas coisas que ainda não estão acertadas o serão neste

ano ou no ano que vem. Estaremos de plantão para tentar corrigir algumas distorções

- essa da área da educação, outras da área dos assistentes jurídicos de penitenciária,

em número de 42, que foram relegados no projeto de aumento. Não houve

recomposição dos seus salários equiparados aos dos Defensores Públicos, como

conseguimos equiparar o salário dos Delegados de Polícia. Ainda há muita luta pela

frente, mas é preciso registrar que a região do Mucuri e do Jequitinhonha está muito

satisfeita com a atuação do governo do Estado. Atuação brilhante, como disse a

própria Prefeita do PT, Maria José. Uma atuação democrática e republicana, que não

deixou de atender a nenhum Município pela questão partidária. Não deixou de

verificar a necessidade do povo em função da sua coloração. Quem é do PMDB,

como sou hoje atrelado, no bloco de Oposição, não pode ser irracional ao ponto de

não agradecer, não reconhecer, não aplaudir e não endossar medidas de interesse

direto do povo. A questão partidária não pode obliterar nossa visão a ponto de

esquecermos do reconhecimento dos valores das pessoas que têm governado Minas

Gerais com competência, seriedade e determinação.

Assim, Sr. Presidente, fiz questão de fazer este pronunciamento para que não paire

dúvida sobre minha posição. Não tenho qualquer dúvida sobre minha posição de

apoio e de suporte a este governo, que tem sido altamente benéfico a Minas Gerais e

exemplo para o Brasil.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.857 e 3.858/2009, 4.144 e 4.388/2010, uma

vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; informa ao Plenário que,
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no decorrer da discussão do Projeto de Lei nº 4.144/2010, foi apresentada ao projeto

uma emenda do Deputado Carlin Moura, que recebeu o nº 2, e, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de

Administração Pública, para parecer; informa, ainda, que, no decorrer da discussão

do Projeto de Lei nº 4.388/2010, foram apresentados ao projeto um substitutivo do

Deputado André Quintão, que recebeu o nº 1, duas emendas do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que receberam os nºs 6 e 7, e duas do Deputado Carlin Moura, que

receberam os nºs 8 e 9, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha o substitutivo e as emendas com o projeto à Comissão de Administração

Pública, para parecer.

- O teor do substitutivo e das emendas apresentados é o seguinte:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.144/2010

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Na hipótese de proposição de dispensa sem justa causa, será observado o

seguinte procedimento:

I - encaminhamento à chefia mediata da proposta de dispensa do empregado;

II - designação, pela empresa, de comissão para analisar a proposta, a qual deverá

se manifestar num prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 1º - A comissão a que se refere o inciso II será composta de 3 (três) empregados,

incluídos 1 (um) representante da área de Recursos Humanos e 1 (um) representante

do sindicato de classe, representando os trabalhadores.

§ 2º - A instauração do procedimento será comunicado ao empregado e lhe será

facultado pronunciar-se junto à comissão.

§ 3º - A comissão, por maioria, apresentará o seu parecer fundamentado,

recomendando formalmente:

I - a efetivação da dispensa; ou

II - a reconsideração da proposta de dispensa.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Carlin Moura

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.388/2010

Institui a licença-maternidade de 180 dias no âmbito da administração pública
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direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

Art. 1º - Fica assegurada à servidora pública estadual gestante licença-

maternidade, sem prejuízo do cargo, do salário e da evolução na carreira, com a

duração de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se à servidora pública estadual lotada ou em

exercício nos órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

§ 2º - A licença-maternidade é assegurada à servidora que adotar ou obtiver a

guarda judicial para fins de adoção, observando-se o seguinte:

I - se a criança tiver até um ano de idade, a licença será de 180 dias;

II - se a criança tiver mais de um e menos de quatro anos de idade, a licença será

de 150 dias;

III - se a criança tiver mais de quatro até oito anos de idade, a licença será de 135

dias.

§ 3º - Em caso de nascimento prematuro, a licença-maternidade será acrescida do

número de meses em que o parto foi antecipado.

§ 4º - A prorrogação da licença de que trata este artigo será custeada com recursos

do Tesouro Estadual.

Art. 2º - Será de 15 dias a licença-paternidade de servidor público estadual lotado

ou em exercício nos órgãos e entidades integrantes da administração pública

estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, em virtude de

nascimento ou adoção.

Art. 3º - A servidora em gozo de licença-maternidade na data da publicação desta

lei fará jus automaticamente à licença-maternidade de 180 dias.

Art. 4º - Em caso de falecimento da criança, cessará imediatamente o direito à

licença prevista 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.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

André Quintão
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Justificação: Este substitutivo busca aperfeiçoar o texto do projeto de lei

encaminhado pelo Sr. Governador, à luz da Proposta de Emenda à Constituição nº

56, de 2009, de nossa autoria, em tramitação, e condiz com os textos normativos

mais modernos que tratam da matéria.

Especificamente nosso substitutivo traz inovações. Trata da licença-maternidade de

forma taxativa e assecuratória, substituindo o instituto da prorrogação, que tem

caráter provisório e pode depender de concessão e do alvedrio pontual do

administrador público; retiramos, ainda, a necessidade de requerimento por parte da

servidora que já esteja em licença.

Em caso de nascimento prematuro (aquele ocorrido antes do 8º mês de gestação),

a licença-maternidade será acrescida do número de meses em que o parto foi

antecipado. Esse dispositivo tem suporte em inúmeros textos legislativos que

tramitam em diversas casas legislativas. O Projeto de Lei n° 6.388/2002, apresentado

na Câmara Federal, conhecido como a Lei do Prematuro, já foi aprovado pelo Senado

Federal e espera a conclusão na Câmara Federal.

A licença-paternidade de servidor público estadual passa de 5 para 15 dias. No

Congresso Nacional já tramitam projetos de lei que propõem a ampliação da licença-

paternidade, valendo tanto pelo nascimento quanto pela adoção. Já é lei em diversos

Estados, como São Paulo, Pernambuco, Amapá, Santa Catarina, Bahia e Rio Grande

do Norte. A Constituição Federal apenas fala que a licença-paternidade será definida

em lei.

Acrescentamos que o gozo da licença-maternidade de 180 dias não prejudicará a

servidora na evolução em sua carreira, direito reconhecido pela própria Assembleia

Legislativa na Deliberação nº 2.476, de 2010, publicada hoje.

Mantivemos os seguintes dispositivos: a licença extensiva à adoção uma vez que

tem o mesmo texto sugerido por nós, e a extensão da lei às militares, por sua justiça

ao traduzir tratamento equânime. O art. 4º também é idêntico ao texto original

enviado pelo Governador.

Não há inconstitucionalidade na apresentação de emenda ou substitutivo que trate

de direitos dos servidores, já que apenas a iniciativa de proposição que trata dessa

matéria é reservada ao titular dos órgãos (Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário),
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sendo constitucional e regimentalmente admissível a apresentação de sugestões que

aperfeiçoem a matéria.

Assim, pela relevância, justiça e alcance social, pelos argumentos científicos e

econômicos, pela pontual e sensível adoção da medida por diversos órgãos do

Estado e pelo histórico dos conteúdos desta proposta, entendemos que esta Casa

reconhecerá esse direito inalienável das servidoras do nosso Estado, cuja tendência

irreversível já se faz sentir em inúmeros Estados e Municípios.

Esperamos, portanto, o incondicional apoio dos nobres pares a esta proposta,

assim como sua pronta aprovação.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.388/2010

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - As empresas controladas pelo Estado ficam obrigadas a aderir ao

Programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei Federal nº 11.770, de 9 de setembro

de 2008.”.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - A administração pública estadual fica obrigada a exigir, quando da

contratação de bens e serviços, a adesão da empresa contratada ao Programa

Empresa Cidadã, instituído pela Lei Federal nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.”.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

EMENDA Nº 8

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Aplica-se a prorrogação da licença-maternidade às empregadas

públicas das empresas públicas da administração pública estadual, garantindo-se às

empresas públicas os benefícios fiscais que trata a Lei nº 11.770, de 9 de setembro

de 2008.”.
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Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Carlin Moura

EMENDA Nº 9

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - (...)

Parágrafo único - Aplica-se o benefício de que trata o “caput” deste artigo às

empregadas públicas das empresas públicas da administração pública estadual que

aderirem ao programa de que trata-se a Lei Federal nº 11.770, de 9 de setembro de

2008.”.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2010.

Carlin Moura

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/3/2010

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz,

Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa

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

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

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.277/2009, no 2º turno, e

4.042/2009, em turno único (Deputado Carlin Moura); 4.069/2009 (Deputada Gláucia

Brandão); 2.870/2008 e 3.377/2009 (Deputado Ruy Muniz); e 3.645/2008 (Deputado

Deiró Marra), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Deputado Ruy Muniz, na qualidade de relator das

Emendas nºs 2 a 46, apresentadas no 1º turno, em Plenário, ao Projeto de Lei nº

2.215/2008, retira o parecer lido em reunião anterior e apresenta outro parecer que

conclui pela aprovação das Emendas nºs 38, 41, 43 e 44 na forma proposta; 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, apresentadas, e pela rejeição das Emendas nºs 4, 9, 11, 14,

15, 18 a 24, 28, 30, 31, 33, 36, 37 e 45. Após discussão e votação, o segundo

parecer, é aprovado. 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 3.922/2009 com a Emenda nº 1 da

Comissão de Constituição e Justiça e 3.980/2009 (relator: Deputado Ruy Muniz), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.457; 5.504 e 5.534/2010. 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 Ruy

Muniz em que solicita reuniões de audiências públicas em regiões administrativas do

Estado, conjuntas com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para

debater a situação da agricultura familiar 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, 7 de abril de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo Valério 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
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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 apreciar matéria constante na pauta e comunica o

recebimento de ofício da Sra. Fabíola Almeida Monteiro de Paula, Diretora da

Gerência de Auditoria Assistencial da Secretaria de Saúde, publicado no “Diário do

Legislativo” de 13/3/2010. 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.868/2008 na forma do vencido no 1º

turno, e é aprovado o parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.499/2008 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Fahim Sawan). São

aprovados, também, no 1º turno, os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei nºs

4.020/2009 na forma do Substitutivo nº 2 e 4.223/2010 (relator: Deputado Carlos

Pimenta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 919/2007 e 4.195/2010 (relator: Deputado Doutor Rinaldo Valério);

4.039/2009 (relator: Deputado Ruy Muniz); e 4.088/2009 (relator: Deputado Fahim

Sawan), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.547, 5.553, 5.622 e 5.656/2010.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.952 e 4.044/2009. 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: Célio Moreira em que requer seja realizado

debate público a fim de discutir sobre possível redução da carga tributária de

produtos e insumos que beneficiem os portadores de diabetes; Padre João em que

requer a realização de audiência pública na Cidade de Viçosa para discutir e dar

encaminhamentos aos problemas relacionados à distribuição de recursos do

Programa de Fortalecimento e Melhoria dos Hospitas do Sistema Único de Saúde -

Pró-Hosp -; Wander Borges em que requer a realização de audiência pública
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destinada a debater as consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal que

delibera que os entes federativos devam garantir aos pacientes portadores de

doenças graves o acesso a medicamentos e tratamentos de alto custo; Ana Maria

Resende em que requer seja realizada audiência pública para debater sobre a Lei

Federal nº 9.767, de 6/5/99, que trata da cirurgia plástica reparadora de mama nos

casos de câncer; e Doutor Viana em que requer seja realizada audiência pública com

representantes do Ipsemg para prestarem esclarecimentos sobre o atendimento à

saúde do servidor. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Wander

Borges.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 14h46min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares e Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Inácio Franco, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a

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

é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 3.745/2009 e

comunica o recebimento de ofício do Sr. César Dias, Chefe de Gabinete da Agência

Nacional de Transportes Terrestres, publicado no “Diário do Legislativo” em

13/3/2010. Registra-se a presença do Deputado Dilzon Melo. A Presidência informa

que deixa de apreciar a matéria constante na pauta e interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. João Paulo Mello Rodrigues Sarmento,

Diretor de Monitoramento e Fiscalização Ambiental, representando José Carlos

Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e

Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável do Estado e Diretor-Geral em exercício do Instituto Estadual de Florestas

- IEF -; Murilo Fonte Boa, Gerente de Meio Ambiente da Diretoria de Projetos,

representando José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do Departamento de

Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -; Leomar Fagundes

Azevedo, engenheiro do DER-MG; José Roberto Ometto, Diretor Executivo da

Concessionária Nascente das Gerais; Robson Fábio Lopez, Gestor de Meio Ambiente

da Concessionária Nascente das Gerais; e Francisco Mourão, Assessor da

Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos

Arantes, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

exposições. Retira-se da reunião o Deputado Dilzon Melo. Registra-se a presença do

Deputado Inácio Franco. 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, 7 de abril de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A

ARBITRAGEM, EM 24/3/2010

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Lafayette de Andrada e Padre João (substituindo o Deputado Ivair Nogueira,

por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Sebastião Costa e

Delvito Alves. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, declara aberta a reunião e a suspende por trinta minutos. Retomados os

trabalhos, a Presidência registra também a presença dos Deputados Ivair Nogueira e

Neider Moreira 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 o relatório final dos trabalhos da Comissão e convida a
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Sra. Tatiana de Oliveira Gonçalves, Secretária-Geral da Câmara de Arbitragem do

Brasil - Camarb -, e o Sr. 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 -, para tomar assento à mesa.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o relatório final dos trabalhos da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da Comissão para ouvir os convidados, a quem

passa a palavra para tecerem suas considerações, conforme consta das notas

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

dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/3/2010

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão e

Maria Tereza Lara (substituindo o Deputado Getúlio Neiva, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e o Deputado João Leite (substituindo o

Deputado Marcus Pestana, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

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

Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Retira-se da reunião a Deputada Maria Tereza Lara e

registra-se a presença do Deputado Paulo Guedes. Na fase de discussão do parecer

da relatora, Deputada Gláucia Brandão, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 2.824/2008 no 1º turno, a Presidente defere o pedido de vista do Deputado João

Leite. 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 5.653, 5.667 e

5.678/2010. 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, 7 de abril de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - João Leite - Maria Tereza Lara.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/3/2010

Às 20h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Inácio Franco e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Agostinho Patrus

Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a

reunião, 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. Manoel Eugênio

Guimarães de Oliveira, Secretário de Políticas Públicas de Emprego (substituto) do

Ministério do Trabalho e Emprego, publicado no “Diário do Legislativo” de 25/3/2010.

Suspende-se a reunião. Às 21h28min são reabertos os trabalhos com a presença dos

Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Tiago

Ulisses (substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança

do BPS). Estão presentes, também, os Deputados Weliton Prado e Ruy Muniz.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase

de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação,

no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.387/2010 na forma do vencido no 1º turno com a

Emenda nº 1, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1, do Deputado Ruy
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Muniz; 2, do Deputado Délio Malheiros; 3 a 13, do Deputado Weliton Prado; e 14, do

Deputado Sargento Rodrigues. Após discussão e votação, é aprovado o parecer,

salvo as propostas de emenda. Submetidas a votação, são rejeitadas as propostas de

emenda. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Antônio Júlio

- Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

MINASCAIXA, EM 30/3/2010

Às 9h15min, comparece no Salão de Festas Paraíso, no Município de Santana do

Paraíso, a Deputada Cecília Ferramenta, Presidente da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente declara aberta a reunião e, nos termos do

art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

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

a discutir, em audiência pública, a situação dos mutuários da extinta MinasCaixa. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Joaquim

Correia de Melo, Prefeito Municipal de Santana do Paraíso; Raimundo José de

Almeida, Vice-Prefeito de Santana do Paraíso; Vereador Pastor Etevaldo, Presidente

da Câmara Municipal de Santana do Paraíso; Vereadores Antônio Afonso Duarte,

Manoel do Nascimento Assis e Geraldo Ferreira Pires, da Câmara Municipal de

Santana do Paraíso; Albeni Martins Lisboa, Presidente da Associação de Moradores

do Residencial Paraíso; e Varley Cândido Assis, Presidente da Associação de

Moradores Águas Claras, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente,

na condição de autora do requerimento que deu origem ao debate, faz suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos convidados e dos participantes, convoca os membros da Comissão

para a próxima reunião extraordinária, conforme edital já publicado, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

30/3/2010

Às 10h41min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, de acordo com o art. 120,

inciso III, combinado com o art. 125 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelo Deputado. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir os efeitos da Lei Federal nº

12.014, de 6/8/2009, que altera o art. 61 da Lei nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece

as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria

de Lourdes Carvalho, Subsecretária de Gestão de Recursos Humanos,

representando a Secretária de Estado de Educação, Vanessa Guimarães Pinto; Maria

Alice de Carvalho Amado, Presidente da Associação Mineira dos Inspetores

Escolares - Amie; e o Sr. Valmir Peixoto Costa, Procurador do Estado, representando

o Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais,

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 agradece a presença dos convidados, convoca

os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Ademir Lucas Rosângela Reis.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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31/3/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Padre João e Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado Elmiro

Nascimento), 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 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 do Projeto de Lei nº 3.501/2009 no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Délio Malheiros). 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 reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Constituição e

Justiça para, em audiência pública, debater o projeto de lei da “ficha limpa”, que

integra a campanha de combate à corrupção 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, 6 de abril de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ademir Lucas - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

31/3/2010

Às 16h15min, comparece no Teatro da Assembleia o Deputado Carlin Moura,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Carlin Moura, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do
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Regimento Interno, 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, as propostas do Estado para a reestruturação do Conselho

Nacional de Segurança Pública - Conasp. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para que sejam ouvidos o Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro,

Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros de Minas Gerais - Aspra

-; o Maj. Agnaldo Augusto da Cruz, da Polícia Militar de Goiás, Assessor de Logística

e Pesquisa da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Segurança Pública -

Conasp -, representando a Sra. Regina Maria Filomena de Luca Miki, Secretária

Executiva desse órgão; os Srs. Anderson Alves Costa, Presidente do Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - de Araxá; Geraldo

Magela Alvernaz Alvim, Administrador da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e

Transportes Públicos de Nova Lima; Cláudio Vilaça, Presidente da Associação de

Jornalistas do Serviço Público de Minas Gerais; e as Sras. Liza Prado, Vereadora à

Câmara Municipal de Uberlândia; Sandra Mara Albuquerque Bossio, Diretora do

Centro pela Mobilização Nacional no Estado e integrante da Comissão Executiva do

Espasso Conseg; Dikota Djanganga, Coordenadora do Coletivo de Entidades Negras

do Estado de Minas Gerais e integrante da Comissão Executiva do Espasso Conseg,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados

e participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Eros Biondini.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

5/4/2010

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,
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Célio Moreira (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do

BSD) e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da

Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado 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 obter, em

audiência pública, esclarecimentos sobre denúncias de prática de abuso de poder,

ameaça e violação de domicílio, ocorrida em 19/2/2010, no Bairro Vila Pinho, nesta

Capital. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Maria Sônia Bonifácio, viúva de Jânio Carvalho Rosa, e o Cel. PM Cezar Romero

Machado Santos, Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais, 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 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

encaminhados ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para determinar

apuração de homicídio ocorrido em Brumadinho envolvendo o Sr. José Augusto

Faria, além de outros episódios dessa natureza ocorridos em março de 2010, e ao

representante do Ministério Público no Município pedido de providências para

acompanhar as investigações; Durval Ângelo (4) em que solicita sejam realizadas

reuniões de audiência pública para discutir as recorrentes violações de direitos

humanos na construção civil de Belo Horizonte e região, onde morrem, em média,

quatro operários por mês; e para obter esclarecimentos sobre denúncia de suposta

violência policial apresentada por moradores do Bairro Vila Pinho, em Belo Horizonte;

seja encaminhado à Procuradoria da Casa pedido de providências para solicitar à

Rede Record de Televisão e ao SBT o envio de cópia da gravação de reportagem
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referente à suposta violência de policiais militares contra moradores do Bairro Vila

Pinho, ocorrida em 1º/2/2010, uma vez que tais cópias somente serão fornecidas

mediante ordem judicial, conforme informação dos órgãos de imprensa; e sejam

encaminhados ao CAO-DH, ao Corregedor da PMMG, ao Ouvidor de Polícia do

Estado e ao Comandante-Geral da PM cópia das notas taquigráficas da reunião e

pedidos de providências para apurarem denúncias sobre práticas de abuso de poder,

violação de domicílio e ameaças por parte de policiais militares, ocorridas em

19/2/2010, no Bairro Vila Pinho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Vanderlei Miranda, Presidente - Maria Tereza Lara - Braulio Braz - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/4/2010

Às 10h15min, comparecem na Praça Álvaro Abreu, no Povoado de São Domingos,

em Ibiracatu, os Deputados Paulo Guedes e Carlos Pimenta (substituindo o Deputado

Doutor Ronaldo, por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes,

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 a

utilização, por comunidades pertencentes ao Município de Pedras de Maria da Cruz,

de serviços públicos custeados pelo Município de Ibiracatu e comunica o recebimento

de ofício da Sra. Cláudia Lúcia Leal Werneck, Diretora-Geral do Instituto de

Geociências Aplicadas - IGA -, que informa sua impossibilidade de comparecimento a

esta reunião e encaminha documentos referentes à proposta de alteração de limites

entre Ibiracatu e Pedras de Maria da Cruz. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Joel Ferreira Lima e Carlos Renato Mendes

de Freitas, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito de Ibiracatu; Vereador José
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Manoel da Guarda, Presidente da Câmara Municipal de Ibiracatu; Norma Sarmento

de Britto Pereira e Vereador Agenor Alves Coutinho, respectivamente, Prefeita e

Presidente da Câmara Municipal de Pedras de Maria da Cruz; Carlos Antunes,

Prefeito Municipal de Varzelândia; Otávio Rocha, Procurador do Município de Pedras

de Maria da Cruz; Elzear Júnior, Procurador do Município de Ibiracatu, e José

Marcílio Matos Costa, Coordenador Regional da Área Norte do IBGE, representando

a Sra. Maria Antônia Esteves, Chefe da unidade estadual desse Instituto, que são

convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, o Deputado Paulo Guedes tece as considerações iniciais e, em

seguida, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos

os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Wander Borges - Doutor Ronaldo.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de

Andrada, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Getúlio Neiva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

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

parênteses: ofícios das Sras. Júnia Cristina França Santos Egídio, Coordenadora-

Geral de Convênios da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, e Neila Maria



____________________________________________________________________________
505

Batista Afonso, Diretora do Departamento de Gestão Integrada da Política da

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; do Diretor Executivo do Fundo Nacional

de Assistência Social da Secretaria Nacional de Assistência Social (2); dos Srs.

Cleber Fernando de Almeida, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (1º/4/2010);

José Arcênio de Magalhães, Vereador à Câmara Municipal de João Monlevade, e

Daniel Silva Balaban (2), Presidente do FNDE (6/4/2010). 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. Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 35/2007 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, o Presidente

defere o pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Adelmo

Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião para debater o Projeto de Lei

Complementar nº 35/2007. 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 extraordinária de hoje, às 20 horas, destinada à apreciação

dos pareceres dos Projetos de Lei nºs 2.955/2008 e 3.501/2009, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente - Getúlio Neiva - Agostinho Patrus Filho - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Fhemig pela inauguração do novo CTI da Unidade de

Tratamento de Queimados Professor Ivo Pitanguy, do Hospital João XXIII
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(Requerimento nº 5.547/2010, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a Associação Cristã Esperança do Futuro pelos quatro anos

de sua fundação (Requerimento nº 5.598/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Urucuia pelos 18 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.615/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Mamonas pelos 18 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.616/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Pedras de Maria da Cruz pelos 18 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 5.617/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Riachinho pelos 18 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.618/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de aplauso à Casa de Acolhida Bom Pastor - Comunidade Kairós pelo

reconhecimento de seu trabalho no Projeto Criança Esperança 2010 (Requerimento

nº 5.620/2010, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Polícia Civil pelos 202 anos de sua fundação (Requerimento nº

5.621/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Unimed Governador Valadares pela inauguração das

novas instalações da Casa Unimed (Requerimento nº 5.622/2010, do Deputado Jayro

Lessa);

de congratulações com a Associação Beneficente Nhá Chica pelo lançamento do

selo comemorativo de 200 anos de batismo de Nhá Chica (Requerimento nº

5.653/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Lavras pelos 145 anos de

sua fundação (Requerimento nº 5.656/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Sra. Eliza Marinha de Jesus pelo seu centenário de

nascimento (Requerimento nº 5.678/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz);

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,
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determinando ao Ipsemg e ao IPSM a concessão de benefícios a pessoas que

mantenham relações homoafetivas em que haja comprovadamente vida em comum

(Requerimento nº 5.705/2010, da Comissão de Direitos Humanos);

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 (Requerimento nº 5.706/2010, da Comissão

de Direitos Humanos);

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 (Requerimento nº 5.750/2010, da Comissão de

Saúde).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/4/2010

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

João Leite - Entrega de placas - Palavras do Coronel Ricardo Souza Netto -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Eros Biondini - Ivair Nogueira - João Leite - Walter Tosta.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Centro de Preparação de

Oficiais de Reserva - CPOR - pelos 80 anos de sua fundação e o Colégio Militar de

Belo Horizonte pelos 55 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Cel. Ricardo Souza

Netto, Comandante e Diretor de Ensino do CPOR e do Colégio Militar de Belo

Horizonte; Gen-Ex. Rômulo Bini Pereira; Desembargador Luiz Audebert Delage Filho;

Cel. Amauri José Rodrigues, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar,

representando a 4ª Região Militar; Vereador Silvinho Rezende, 2º-Vice-Presidente da
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Câmara Municipal de Belo Horizonte; a Exma. Sra. Antônia Vitória Soares Aranha,

Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -; e os

Exmos. Srs. Maj. BM Rogério Aparecido Soares Ribeiro, representando o

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Cel. BM Gilvan Almeida Sá; e

Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Vereador Ricardo de Lara

Campos, da Câmara Municipal de Passa-Tempo; Wagner Cavalieri e Marcos

Henrique Caldeira Brant, Juízes de Direito; de alunos do CPOR; do corpo docente

desse Centro; de oficiais do Colégio Militar de Belo Horizonte e do Exército Brasileiro;

de ex-integrantes da gloriosa Força Expedicionária Brasileira; de membros da

imprensa; e do Exmo. Sr. Ildefonso Silveira de Carvalho, representante do Instituto

Histórico e Geográfico de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pela banda A Furiosa, sob a regência do Maestro 2o-Sgt. Raimundo Mário de Jesus.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O locutor - Com a palavra, o Deputado João Leite, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Palavras do Deputado João Leite

Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, que preside esta importante comemoração, na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e representa o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tenho o

maior prazer em estar com V. Exa. Fomos escalados juntos, nesta Casa, para muitas

missões, e tenho o maior prazer de estar com V. Exa. nesta noite tão importante para

o Parlamento mineiro. Cel. Ricardo Souza Netto, Comandante e Diretor de Ensino do

CPOR e do Colégio Militar de Belo Horizonte; e Gen.-Ex. Rômulo Bini Pereira,

quando o encontrei, lembrei-me do meu tempo no quartel, quando ele era o Cap. Bini.

Todos comentávamos: “Está ali o Cap. Bini; ele é bom de futebol e gosta de esporte”.

Para nós, havia sempre entusiasmo muito grande. Nós, que jogávamos futebol,

tínhamos nele grande exemplo e apoio permanente para nosso sonho de continuar a
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carreira de jogador de futebol. É prazer muito grande revê-lo. Emocionei-me ao ver o

General tão firme e tão bem. Tive a ousadia de dar uma missão ao General:

conseguir o telefone do meu Comandante Monte Gomes, a fim de que eu faça ligação

para ele, que foi muito importante na minha vida. Naquela época, ele era o Cap.

Monte Gomes, Comandante da 2ª Companhia do 12 BI. É um prazer, uma emoção e

uma alegria muito grande revê-lo, General.

Exmo. Sr. Desembargador Luiz Delage; Cel. Amauri José Rodrigues, Chefe do

Estado-Maior da 4ª Região Militar, representando a 4ª Região Militar; Vereador

Silvinho Rezende, 2º-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Exma.

Sra. Antônia Vitória Soares Aranha, Pró-Reitora de Graduação da Universidade

Federal de Minas Gerais - UFMG -; Maj. Rogério Aparecido Soares Ribeiro,

representando o Cel. Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros

Militar; Exmo. Sr. Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras; embora

estejam aqui tantas pessoas queridas, quero saudar, de forma especial, o sempre

Presidente da Federação Israelita de Minas Gerais, meu amigo José Weintraub, que

nos alegra com sua presença, essa figura tão importante para o Brasil e para Minas

Gerais. Saúdo também o Sr. Arthur Lopes Filho, nosso sempre Presidente da

Academia e da nossa Federação, também figura importante para nosso Estado.

Cumprimento todos os que cumpriram seus deveres para com nossa pátria, servindo

ao nosso Exército, como oficiais, na figura de Josafá Siqueira, meu Chefe de

Gabinete. Está ali também o Ten. Zezé Starling, da Operacional. Saúdo todos os

alunos do CPOR, todos os militares. É alegria muito grande para toda a Assembleia

Legislativa recebê-los nesta noite. “O Brasil espera que cada um cumpra seu dever.”

Tomo emprestado esse brado dos heróis da Batalha de Riachuelo para reafirmar o

sentimento de todas as brasileiras e de todos os brasileiros que amam sua pátria: “O

Brasil espera que cada um cumpra seu dever”.

Nesta oportunidade, compartilho com vocês minha profunda preocupação com o

absurdo nível que a corrupção atingiu no Brasil. A prática de crimes de lesa-pátria, de

fraudes, de improbidade administrativa, de lavagem de dinheiro tem fragilizado as

instituições, destruído o caráter de milhares e roubado os sonhos dos que vivem

nesta terra amada. Abismada, a sociedade brasileira constata, a cada dia, ao tomar
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conhecimento desses fatos por meio da ampla cobertura da mídia, o aumento da

crise moral que assola o País. O aprofundamento da corrupção no Brasil é

assustador. A degradação do comportamento das autoridades públicas provoca

indignação total no cidadão brasileiro. Os princípios éticos, a decência, o idealismo,

outrora condições “sine qua non” para o exercício de função pública, se

transformaram em objeto de escárnio, tal o abismo existente entre o discurso e a

prática, o prometido e a propaganda. Mas este é um país cujos filhos não fogem à

luta, não perdem a esperança e veem, nas Forças Armadas, instituição cumpridora

de seus deveres constitucionais e capaz de responder aos seus anseios. Pesquisa

elaborada pelo IBGE, no ano passado, para verificar o índice de confiança social nas

instituições brasileiras, coloca as Forças Armadas em 3º lugar, atrás somente dos

bombeiros militares e da Igreja. O resgate da honra nacional passa necessariamente

pela educação. E educação baseada em valores vivenciados pelas organizações que

hoje homenageamos: hierarquia, disciplina e amor à Pátria.

O Governador mineiro Clóvis Salgado, ex-Coronel aluno do Colégio Militar do Rio

de Janeiro, em seu discurso de posse, em 31/3/55, prometeu que criaria o Colégio

Militar em Minas, acreditando na excelência de seu ensino e na importância de Minas

ter representatividade no Exército Brasileiro, naquela época formado majoritariamente

por gaúchos. O honrado político Clóvis Salgado, Ministro da Educação no governo

Juscelino Kubitschek, tem tido sua crença confirmada anualmente, ao constatarmos a

sólida formação intelectual e moral que o Colégio Militar tem propiciado a seus

alunos, permitindo-lhes obter um alto índice de aprovação nos mais difíceis

vestibulares do País e um sucesso inquestionável nas olimpíadas brasileiras de

matemática e física. Outro idealista, o Ten.-Cel. Corrêa Lima, quando ainda Capitão,

visualizou um sistema que formasse Oficiais da Reserva para suprir as necessidades

do Exército.

Em 2/4/30, o CPOR instalou-se em Juiz de Fora e, em 1936, foi transferido para

Belo Horizonte, onde prosseguiu sua incumbência de preparar jovens universitários

para desempenhar seus deveres militares e ser preparados para ocupar o cargo de

Oficial da Reserva. A cada ano, jovens são desafiados a ingressar nessa organização

militar que forja em nossa mocidade a perícia em atividades militares, mas também o
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caráter alicerçado na responsabilidade, no civismo e no compromisso para com a

Pátria.

Vale ressaltar o enorme reconhecimento da sociedade mineira à importância do

CPOR e do Colégio Militar. Em suas histórias, ambas as instituições, em momentos

diferentes, chegaram a ser fechadas devido a avaliações gerenciais equivocadas, que

não consideraram um princípio bíblico: a Lei da Semeadura. CPOR e Colégio Militar

têm plantado boas sementes, e a sociedade mineira, colhido bons frutos.

E Minas não se calou: autoridades, entidades de classe, associação de ex-alunos,

militares da reserva e da ativa fizeram Brasília ver o erro histórico que se estava

cometendo.

Mais que reparar a injustiça, o retorno das atividades dessas duas organizações

honraram a memória e a história do Mar. Roberto Trompowsky, patrono do magistério

militar, educador exemplar que modernizou o sistema de ensino do Exército,

colocando-o em sintonia com conceitos educacionais necessários à construção de

um conhecimento científico baseado em valores de civismo, honra, trabalho e amor à

Pátria.

Em nome do povo mineiro, que me delegou este mandato, eu quero parabenizar e

deixar os nossos sinceros agradecimentos ao Centro de Preparação de Oficiais da

Reserva e ao Colégio Militar de Belo Horizonte pela preciosa contribuição que têm

dado, há mais de meio século, na qualificação de nossa sociedade, e a certeza de

todos nós de que o CPOR e o CMBH estão cumprindo o seu dever. Muito obrigado.

Entrega de Placas

O locutor - O Deputado Ivair Nogueira, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, entregará ao Cel. Ricardo Souza Netto,

Comandante do CPOR e do Colégio Militar de Belo Horizonte, placas alusivas a esta

homenagem. A primeira placa a ser entregue, em homenagem ao Colégio Militar, traz

os seguintes dizeres: “Desde sua criação, em 1955, o Colégio Militar de Belo

Horizonte oferece sólida formação a seu corpo discente, preparando-o para a vida em

sociedade e para a defesa dos anseios de sua Pátria. Com um sistema pedagógico

inspirado em valores militares fundamentais, como a disciplina e a lealdade, a

instituição é exemplo de trabalho educacional no País. O Legislativo mineiro
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congratula-se com o Colégio Militar de Belo Horizonte - CMBH - pela comemoração

de seus 55 anos de existência”. A segunda placa, em homenagem ao CPOR, traz os

seguintes dizeres: “Há 80 anos, foi instituído na cidade de Juiz de Fora o primeiro

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Estado. A ampla formação moral,

técnica e física proporcionada pelo CPOR à juventude brasileira leva seus efeitos a

toda a sociedade, fortalecendo o País. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais presta homenagem a essa importante instituição, que, com tenacidade,

dedica-se ao fomento de um dos mais nobres deveres cívicos - o de servir ao

interesse público”.

O Sr. Presidente - Aproveito a oportunidade para solicitar ao Deputado João Leite

que nos dê a honra de fazer a entrega das referidas placas.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Cel. Ricardo Souza Netto

Exmos. Srs. Deputado Ivair Nogueira, aqui representando o Exmo. Sr. Alberto Pinto

Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Gen.-Ex. Rômulo Bini

Pereira, antigo Comandante da 4ª Região Militar; Deputado João Leite, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, na pessoa de quem homenageio

todas as autoridades aqui presentes; boa noite.

É chegada a hora de o CPOR e o Colégio Militar de Belo Horizonte manifestarem a

sua honra, a sua satisfação e o seu agradecimento por esta homenagem. E fazem-no

numa ocasião ímpar da nossa história, quando comemoramos o 80º aniversário de

criação do CPOR e o 55º aniversário do nosso Colégio Militar. Ambos sediados na

Casa Marechal Espiridião Rosas. Não me canso de repetir que foi onde tive a honra

de estudar durante sete anos, época fundamental para a minha formação como

pessoa humana e como militar. Vivencio um momento especial em minha vida pela

distinção com que o Comando do Exército me brindou ao nomear-me Comandante

desses estabelecimentos de ensino.

O CPOR de Belo Horizonte e todos os demais CPORs do Exército Brasileiro são

frutos do sonho e do trabalho do Ten.-Cel. Luiz de Araújo Correia Lima. Em 1920,

pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial, o ainda Cap. Correia Lima - ele era

um Capitão de artilharia - resolveu estudar formas para reposição de pessoal perdido
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no conflito. O Exército Brasileiro não contava com nenhum sistema que pudesse

reforçar a tropa com oficiais capacitados no caso de guerra, tampouco a Escola

Militar do Realengo, instituição que formava oficial combatente de carreira naquela

época, podia ampliar seus quadros para atender àquela necessidade que era real. A

solução antevista por Correia Lima era clara. Dever-se-ia recorrer aos jovens

universitários do País e formar com eles um corpo de Oficiais da Reserva, após

receberem um treinamento expedito mais adequado a qualificados. Naquela época,

década de 20, o serviço militar obrigatório ainda estava começando. Correia Lima

teve de lutar contra a inércia e a incompreensão dentro e fora do Exército. Alguns

chegaram mesmo a acusá-lo de querer criar um Exército paralelo ou de querer

ressuscitar a extinta Guarda Nacional, mas finalmente, convencido da justiça de seus

ideais, a Pátria deu sinal verde ao projeto do jovem Capitão.

Já em 1927, surgia o primeiro CPOR no Rio de Janeiro, e Correia Lima teve não só

a satisfação de ver suas aspirações realizadas, mas a honrosa missão de ser

designado o primeiro Comandante nessa nova escola do Exército Brasileiro.

Em Minas Gerais, o CPOR começou sediado em Juiz de Fora. Criado em 2/2/30, foi

inaugurado em 2 de abril do mesmo ano, constituindo-se no primeiro órgão de

formação de Oficiais da Reserva da 4ª Região Militar. Só em 1936 seria emitida a

ordem para que se transferisse o CPOR para Belo Horizonte. Desde então, o CPOR,

hoje instalado na Casa Marechal Espiridião Rosas, junto ao Colégio Militar, no Bairro

São Francisco, vem cumprindo com orgulho, há 80 anos, sua missão de formar o

aspirante a Oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Essas instituições estão

intimamente entrelaçadas em sua história - os senhores verão posteriormente,

quando eu discorrer sobre o Colégio Militar. Mais do que isso, o CPOR BH se rejubila

de ser uma verdadeira escola de civismo. Nessa escola, os jovens universitários que

ingressam não aprendem apenas os segredos e técnicas do ofício militar, mas

também a se tornar cidadãos conscientes de seus deveres; aprendem a cultuar e a

amar os símbolos e os heróis de nossa pátria; aprendem a praticar a verdade, a

lealdade, a responsabilidade e a camaradagem.

Ao final do ano de curso, o CPOR devolve à sociedade jovens adultos fisicamente

saudáveis, plenos de energia e capazes de liderar outros cidadãos em defesa da



____________________________________________________________________________
515

Pátria, se assim forem chamados. Jovens que devolvem à sociedade, potencializado

e multiplicado pelos valores da caserna, tudo que trouxeram dela.

O Colégio Militar de Belo Horizonte é aspiração que surgiu da grata lembrança do

Colégio Militar de Barbacena, criado em 1912 e extinto no fim do ano de 1925. Após

30 anos que se seguiram à extinção do sempre relembrado educandário

barbacenense, com a persistência de chama que não se apagou, luziu a grande

esperança: o ressurgimento da casa de formação dos pupilos do Exército, no

saudável ambiente do clima, dos costumes e do civismo que caracterizam a gente

mineira, a gente das Alterosas. Em 31/3/1955, Clóvis Salgado, ao assumir o governo

do Estado, proclamou, no seu discurso de posse, como disse o Deputado João Leite,

o nobre propósito de trabalhar pela recriação do Colégio Militar em Minas, numa

solene afirmação que ia ao encontro do programa do Ministro da Guerra de então,

General Teixeira Lott. Em 4/7/1955, o Presidente da Assembleia Legislativa

encaminhava ao Ministro da Guerra a Indicação nº 200, em que era sugerida a

possibilidade de se organizar, em Belo Horizonte, um Colégio Militar - abre aspas - “a

fim de possibilitar aos mineiros rápido ingresso nas fileiras do Exército Nacional”. No

dia 12/9/55, o Presidente da República, Café Filho, assinava o Decreto nº 37.879, que

criou o Colégio Militar de Belo Horizonte. De acordo com o decreto de criação, o

Colégio seria instalado no prédio destinado ao Centro de Preparação de Oficiais da

Reserva, no Bairro da Pampulha. Vejam como o entrelaçamento dos dois

estabelecimentos de ensino tem origem na nossa história. Provisoriamente,

funcionaria no edifício antes usado pelo Colégio Estadual de Minas Gerais, localizado

na Avenida Augusto de Lima, onde hoje está situado o Fórum Lafayette, até o término

das obras na Pampulha. A inauguração e o início das aulas ocorreram em 21/4/56,

em solenidade marcante, que contou com a presença do Governador José Francisco

Bias Fortes; do Gen. Henrique Teixeira Lott, Ministro da Guerra; do Dr. Clóvis

Salgado, Ministro da Educação e Cultura; do Arcebispo Metropolitano, D. Antônio dos

Santos Cabral; do Prefeito de Belo Horizonte, Celso Mello Azevedo; e de outras

autoridades civis e militares. Com a conclusão das obras, em fins de 1959, finalmente

foi possível o funcionamento do Colégio, totalmente reunido na Pampulha, a partir de

1960.



____________________________________________________________________________
516

O Colégio Militar de Belo Horizonte, Casa Marechal Esperidião Rosas, é

estabelecimento de ensino fundamental e médio, que tem por finalidade ministrar o

ensino preparatório e assistencial, integrando, portanto, o Sistema Colégio Militar do

Brasil, um dos subsistemas do sistema de ensino do Exército, diretamente

subordinado à Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial. No CMBH, são

empregadas modernas técnicas de ensino, voltadas para a formação integral do

aluno, envolvendo os aspectos intelectual, psicológico, físico e moral. Esses fatores,

aliados ao elevado grau de profissionalismo das pessoas envolvidas no processo

ensino-aprendizagem, têm resultado no sucesso de grande percentual dos nossos

alunos. São oficiais, Subtenentes, Sargentos, praças, professores militares e

professores civis, todos irmanados em prol do cumprimento desse nobre dever. Além

disso, as diretrizes e as normas orientadoras do seu funcionamento têm sido

atualizadas, baseadas nos princípios que norteiam o processo de modernização do

ensino, em curso no Exército Brasileiro desde meados da última década, procurando

acompanhar o próprio processo evolutivo do mundo atual. Tudo isso indica que o

Colégio tem se esforçado para aprimorar o processo educacional, sem abrir mão dos

aspectos basilares que o distinguem, quais sejam, o culto às tradições do Exército

Brasileiro, bem como a preservação de costumes, princípios e valores cultuados e

cultivados no seio da nossa instituição.

Sem ter a veleidade de considerar a estrutura e o processo perfeitos, muito pelo

contrário, o Colégio tem, no entanto, a certeza de estar disponibilizando para a Nação

grupos de jovens cidadãos, responsáveis, conscientes e plenamente capacitados a

assumir o papel que lhes cabe na sociedade mineira e brasileira.

O CPOR e o Colégio Militar de Belo Horizonte agradecem e muito se envaidecem

com a homenagem que recebem desta nobre Casa, esteio dos poderes

democráticos, e esperam continuar por muitos e muitos anos ainda com nossa

missão de Soldado, de instrutor e de educador. Foi o que bem compreendeu e

expressou o idealista Ten.-Cel. Correia Lima. São dele essas belas palavras que,

mais que quaisquer outras, servem para concluirmos estes agradecimentos: "A Vida é

pouco diante do dever para com a Pátria". O CPOR e o Colégio Militar de Belo

Horizonte agradecem à Assembleia Legislativa de Minas Gerais esta homenagem e
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pretendem materializar essa gratidão ofertando também uma placa ao Deputado João

Leite, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

- Procede-se à entrega da placa.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a banda A Furiosa, que, sob a

regência do Maestro Leonardo Menacho Vieira, aluno do Colégio Militar de Belo

Horizonte, interpretará “Alternativa Festival”, que vem a ser um “pout-pourri” das

músicas “Ghost Busters”, de Ray Paker Jr., “Jump”, de Eddie Van Halen e David Lee

Roth, “The Final Countdown”, de Joey Tempest, e “Hawai 5.0”, de Morton Stevens; e,

sob a regência do Maestro 2o-Sgt. Raimundo Mário de Jesus, as músicas “Um

Sonhador”, de César Augusto e Piska, e “El tigre”, de Francisco Canaro.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Cel. Ricardo Souza Netto, Comandante e Diretor de Ensino do CPOR e

do Colégio Militar de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Gen. Ex. Rômulo Bini Pereira; Exmo.

Sr. Desembargador Luiz Audebert Delage Filho; Exmo. Sr. Chefe do Estado-Maior da

4ª Região Militar, Cel. Amauri José Rodrigues, representando a 4ª Região Militar;

Exmo. Sr. 2º-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, meu amigo

Vereador Silvinho Rezende; Exma. Pró-Reitora de Graduação da UFMG, Antônia

Vitória Soares Aranha; Exmo. Sr. Maj. Rogério Aparecido Soares Ribeiro,

representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Cel. Gilvan

Almeida Sá; Exmo. Sr. Presidente da Academia Mineira de Letras, Senador Murilo

Badaró; meu amigo e companheiro da Escola de Engenharia, Zezé Starling; meu

amigo Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem, quero parabenizá-lo pela iniciativa e dizer a todos os presentes que o

João Leite hoje é exemplo de parlamentar. O Parlamento mineiro tem orgulho de

contar com parlamentar como o Deputado João Leite, pela sua honestidade, pela sua

capacidade, pelo seu grau de atuação na Assembleia Legislativa e pelo muito que

vem contribuindo com o Parlamento mineiro. Minas se orgulha muito do seu trabalho,

Deputado João Leite.

O Brasil vem passando por período de animadora estabilidade econômica e de
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boas perspectivas de desenvolvimento em futuro próximo. Após o sobressalto da

crise econômica iniciada nos Estados Unidos em 2008 e que rapidamente se alastrou

pelos mercados mundiais, nosso país foi um dos primeiros a mostrar sinais claros de

recuperação, ao mesmo tempo em que tem sido apontado por instituições

internacionais como alternativa de elevado grau de confiança, principalmente para os

investimentos. Se nos encontramos em situação de razoável conforto na conjuntura

econômica, é preciso, contudo, que os ventos favoráveis nesse campo tenham a

companhia de outros indicadores que integram a concepção contemporânea de

desenvolvimento, entre eles aqueles que dizem respeito à saúde, à moradia, à

promoção social e a duas outras áreas que nos interessam particularmente nesta

solenidade: a educação e a segurança. Ao homenagearmos o CPOR e o Colégio

Militar de Belo Horizonte, estamos externando o reconhecimento desta Casa a duas

instituições que, nesses dois quesitos, segurança e educação, refletem os valores, as

tradições e os bons serviços prestados pelo Exército Brasileiro ao longo da sua

gloriosa história.

Com a missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes

estabelecidos, a lei e a ordem e participar de operações internacionais, o Exército

atua de forma permanente na fiscalização de nossas fronteiras, na preservação de

nossas riquezas, na manutenção da ordem coletiva, nas iniciativas que visam à busca

do equilíbrio entre as nações. Em tempos de paz ou de guerra, vem exercendo papel

fundamental na defesa de nossa soberania, na integração de nossos Estados e

regiões, nas missões internacionais de cooperação, nas ações de natureza

humanitária, nos programas de desenvolvimento nacional, na garantia de conquistas

como o Estado Democrático de Direito. Insere-se perfeitamente neste espírito

patriótico o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, criado no País em 1927,

em decorrência da constatação de que, após a Primeira Guerra Mundial, havia no

Exército grande carência de oficiais subalternos, encarregados do comando das

frações elementares da tropa.

Cumpre, assim, a função de constituir quadros não permanentes dessa patente,

capazes de executar suas tarefas durante o período em que estiverem servindo e de

suprir a força terrestre nas eventualidades de uma situação de guerra ou de
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convocação extraordinária. O CPOR de Belo Horizonte, uma das unidades de

preparação de oficiais subalternos implantadas pelo Exército em diversas regiões do

País, mantém, há oito décadas, sua missão de formar contingentes de reserva,

buscando transmitir a seus alunos ensinamentos de cunho moral, físico e técnico-

profissional, de modo que estejam aptos a servir à pátria e a viver dignamente no

ambiente social.

Assim como ocorre no CPOR, a educação oferecida no Colégio Militar de Belo

Horizonte também baseia-se nas tradições, valores e costumes do Exército Brasileiro,

com vistas à formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades para com

o País e a sociedade. Além de trazer em sua origem princípios como os da disciplina

e da hierarquia, essa instituição caracteriza-se por oferecer aos alunos uma educação

integral, aliando aos aspectos morais e éticos uma sólida grade de conhecimentos

técnicos e científicos, além de assistência psicológica, médica, religiosa e

diversificada prática esportiva. Seu sistema didático-pedagógico procura estimular a

pesquisa, a reflexão, o desenvolvimento intelectual, assim como a participação em

atividades artísticas e culturais e a construção de uma consciência crítica sobre os

fenômenos políticos, sociais e econômicos, preparando os estudantes para a vida na

família, na sociedade e no campo profissional.

Na pessoa do Cel. Ricardo Souza Netto, Comandante e Diretor de Ensino do

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e do Colégio Militar de Belo Horizonte,

parabenizamos essas duas instituições por seus relevantes serviços prestados ao

Estado de Minas Gerais e congratulamo-nos com todos aqueles que fizeram e

continuam fazendo parte de sua edificante história. Trago também o abraço do

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho. Muito

obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 13, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
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do dia 13/4/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/4/2010

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e José Henrique

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Tiago

Ulisses; aprovação - Questão de ordem - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.215/2008; discurso do Deputado Carlin Moura; votação do Substitutivo nº 1, salvo

emendas e subemendas; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1; votação das

Emendas nºs 38, 41, 43 e 44 e das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 5 a 8, 10, 12,

13, 16, 17, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 42 e 46; aprovação; prejudicialidade das

Emendas nºs 2, 3, 5 a 8, 10, 12, 13, 16, 17, 25 a 27, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 42 e 46;

votação das Emendas nºs 4, 9, 11, 14, 15, 18 a 24, 28, 30, 31, 33, 36, 37 e 45;

rejeição - Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007;

questão de ordem; encerramento da discussão; discurso do Deputado Sargento

Rodrigues; votação nominal da proposta, salvo emenda; aprovação na forma do

vencido em 1º turno; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.207/2010; aprovação - Declarações de voto -

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

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

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

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
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Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - 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 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Tiago Ulisses solicitando

a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.207/2010 seja

apreciado logo após a Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, apenas para lembrar a esta

Casa, aproveitando os companheiros nas galerias, os telespectadores da TV

Assembleia, TV que criei há 15 anos, que a Lei Antifumo entrou em vigor no último
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domingo, uma lei que foi avanço para toda a sociedade mineira e para mais 14

Estados. No início, ela sofreu críticas, mas hoje mostra, acima de tudo, que atenderá

à população mineira e cuidará da sua saúde no que tange a cigarros. A partir do

último domingo, Sr. Presidente, ficou proibido fumar em qualquer lugar fechado, em

bares, restaurantes, bingos, apesar de o radialista Carlos Viana falar muito nisto, pois

ele sabe onde há vários abertos e está na hora de ele começar a divulgar. Agradeço

aos companheiros da imprensa, que estão ajudando na divulgação da lei. Foi feita

cartilha por este Deputado, Sr. Presidente, e está sendo divulgada em todos os bares

e restaurantes. Tenho a certeza de que a fiscalização, em convênio entre Prefeitura

Municipal e governo do Estado, será feita brevemente e teremos fiscalização em todo

o Estado. Agradeço a todos os radialistas sérios, não radialistas como um que temos

na madrugada da rádio mineira, totalmente desqualificado para falar ao microfone,

por defender, por ser garoto-propaganda de instituição de venda de cigarros. Foi a

única crítica que tivemos. Ele faz seu programa nas madrugadas, em emissora de

Minas Gerais, depois de sair corrido de Portugal, Sr. Presidente. Teve coragem de

fazer várias críticas a essa lei. Então, em meu nome e em nome do Deputado

Gilberto Abramo, deixamos bem claro que estamos com a consciência e com o dever

cumprido. Damos liberdade a quem quiser morrer com o cigarro, mas sem matar

quem está do lado direito ou esquerdo de quem fuma. Fica aqui esse registro, acima

de tudo lembrando que fumar é permitido, mas não se pode fumar em lugar fechado.

Parabenizo V. Exa. e o Diretor desta Casa, pois, desde ontem, não temos mais a

fumacinha do cigarro nos corredores aqui. Até mesmo o Deputado Luiz Humberto

deixou hoje de fumar no cafezinho para fumar do lado de fora da Assembleia

Legislativa. Parabéns, Deputado Luiz Humberto.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.215/2008, do

Governador do Estado, que aprova o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais.

A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº

1, que apresentou. A Comissão de Educação opinou pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Educação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, que
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opina pela aprovação das Emendas nºs 38, 41, 43 e 44 e da Subemenda nº 1, que

apresentou, às Emendas nºs 5 a 8, 10, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39, 40,

42 e 46, e pela rejeição das Emendas nºs 4, 9, 11, 14, 15, 18 a 24, 28, 30, 31, 33, 36,

37 e 45. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, antes

do encaminhamento propriamente dito, cumprimento os Srs. Delegados e as Sras.

Delegadas de Polícia, que, com certeza, no próximo ponto, que é a Proposta de

Emenda à Constituição nº 14, contarão também com o apoio do nosso Bloco.

No que diz respeito à votação deste momento, em nome do Bloco PT-PMDB-

PCdoB, estamos encaminhando favoravelmente à aprovação do Plano Decenal de

Educação de Minas Gerais, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 e das emendas

a ele anexadas. Devo esclarecer, Sr. Presidente, que esse projeto que agora vai à

votação foi fruto de um amplo debate pelo interior do Estado, feito por intermédio de

um seminário realizado por solicitação da nossa colega Elisa Costa, ex-Deputada

desta Casa e Prefeita de Governador Valadares, que, com este Deputado, realizou o

seminário em parceria com as entidades de professores, estudantes, servidores

públicos e com as entidades ligadas à educação.

O projeto, Sr. Presidente, inclui pontos importantes apresentados por essas

entidades e por diversos militantes da educação em Minas Gerais. O projeto, por

exemplo, valoriza a educação do homem do campo, uma educação que tem de ser

voltada para a sua realidade sem retirá-lo do campo.

O segundo ponto importante é a educação das comunidades indígenas,

respeitando as suas tradições, a sua cultura e as suas línguas. A educação indígena

também teve um ponto específico no plano decenal. E também a educação do

homem quilombola, o descendente dos africanos que ajudaram a construir a Nação

brasileira.

Por fim, Sr. Presidente, o mais importante foi que conseguimos, no Substitutivo nº

1, incluir o piso salarial para o professor da educação básica baseado na lei nacional

que o estabeleceu. E, na forma como foi incluído no projeto, o piso é considerado em

relação ao vencimento básico, e não em relação ao teto remuneratório.

Compreendemos que a educação, em Minas Gerais, só avançará se valorizarmos o
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professor da educação básica, o profissional da educação. Incluimos o piso salarial e,

da forma como está ocorrendo, se o projeto for aprovado no 1º e 2º turnos ainda este

ano, compreendemos que há possibilidade de o piso salarial dos professores ser

implementado neste ano, porque há previsão orçamentária para isso. Achamos que

será um avanço, se conseguirmos aprovar esse plano decenal com piso salarial,

para, num segundo momento, exigirmos o cumprimento do piso salarial por parte do

Poder Executivo.

Nesse sentido, encaminhamos favoravelmente à aprovação em 1º turno, na forma

do substitutivo, convidando todos os profissionais da educação, as entidades ligadas

à educação, os professores e os alunos das diversas cidades que participaram

conosco, para acompanharem a votação em 2º turno, a fim de ofertarmos a Minas

Gerais um plano decenal de educação democrático e amplo, que valorize a educação

de qualidade e o profissional de educação. O voto da nossa bancada é favorável à

aprovação do Plano Decenal de Educação. Esse é o nosso encaminhamento, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e subemendas.

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

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda

nº 1. Em votação, as Emendas nºs 38, 41, 43 e 44 e as Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 5 a 8, 10, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 42 e 46. As

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

Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das subemendas, ficam prejudicadas as

Emendas nºs 2, 3, 5 a 8, 10, 12, 13, 16, 17, 25 a 27, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 42 e 46.

Em votação, as Emendas nºs 4, 9, 11, 14, 15, 18 a 24, 28, 30, 31, 33, 36, 37 e 45. As

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

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

2.215/2008 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 38, 41, 43 e 44 e as

Subemendas nº 1 às Emendas nºs 5 a 8, 10, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 39,

40, 42 e 46. À Comissão de Educação.

Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007, do

Deputado Sargento Rodrigues e outros, que dá nova redação ao art. 273 da
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Constituição do Estado - estende aos Delegados de Polícia as garantias funcionais

asseguradas aos Defensores Públicos e aos Procuradores do Estado. A Comissão

Especial opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1, que apresenta.

Questão de Ordem

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, durante a votação de ontem na

Comissão Especial que apreciou a matéria, chegamos à conclusão de que era

preciso modificação para aprimoramento da PEC. Isso é fruto de construção coletiva.

Para que V. Exa. tenha ideia, em menos de 1 hora, conseguimos 30 assinaturas na

emenda que foi protocolizada e que sugere a alteração do texto para seu

aprimoramento. No entanto, em razão da urgência da matéria e por esses

profissionais que, há tanto tempo, aguardam ser incluídos na carreira jurídica - há

muito defendemos essa ideia junto a outros Deputados desta Casa -, pedimos a

retirada dessa emenda que apresentamos para que haja celeridade no processo e

seja votada a PEC o mais rapidamente possível, porque a inclusão desses

profissionais na carreira jurídica é passo largo no que diz respeito à sua

remuneração. Assim aguardaremos, desde já, que seja encaminhado a esta Casa o

projeto de lei complementar para, em seguida, recomeçarmos a discutir a matéria.

Lembramos que essa construção coletiva contou com a participação do sindicato.

Apesar de ser emenda que aprimoraria o texto, teremos outras oportunidades para

fazê-lo e pedimos sua retirada.

O Sr. Presidente - Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal,

de conformidade com o art. 260, inciso I , c/c os arts. 201 e 255 do Regimento

Interno. A fim de proceder à votação por meio eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Apenas para tranquilizar os companheiros, quero

agradecer o apoio à PEC. Vamos utilizar aqui o tempo para cumprimentar os

Delegados de Polícia, que vieram de todas as partes do Estado para assistirem a
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esse momento, que é histórico. Sendo o primeiro signatário, com o apoio desta Casa

e com mais 31 Deputados que assinaram a PEC, creio que, com poucas palavras,

conseguiríamos traduzir isso. Na verdade, o agradecimento que faço hoje pelo apoio

é em nome dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E faço isso na

pessoa do ex-Presidente do Sindepo-Minas, Dr. Danilo Pereira, um dos precursores

dessa matéria, e que se encontra aqui presente. Muito obrigado a todos. É esse o

meu encaminhamento.

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta, salvo emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

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

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

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - 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 - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ruy Muniz -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Wander Borges.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 54 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a proposta, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

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

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

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

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

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
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Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ruy Muniz -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Wander Borges.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 54 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a Proposta de

Emenda à Constituição nº 14/2007 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda

nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.207/2010, do Deputado Mauri Torres,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop -

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

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

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

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

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

Declarações de Voto

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, o que presenciamos aqui hoje, no que

diz respeito aos Delegados, foi realmente resposta desta Casa aos anseios dessa

classe que, ao longo dos anos, tem recebido salário vil; ao longo dos anos, tem

prestado relevante serviço ao Estado; ao longo dos anos, tem feito com que os

índices de criminalidade no Estado tenham sido reduzidos de maneira drástica. Só

agora, entretanto, estão sendo lembrados com a inclusão da categoria na carreira

jurídica. Como eu disse, é passo largo para que a justiça seja aplicada a eles no que

se refere à remuneração. Não é razoável que esta Casa tenha aprovado salários para

a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública sem rever os

salários dos Delegados de Polícia. Tenho ombreado com esses profissionais do

direito, meus colegas, e alguns têm deixado a polícia para fazer concurso. Sabemos

que, se esses senhores estão hoje na polícia, é porque são abnegados e

vocacionados para a investigação policial. Mas não têm jornada de trabalho, não têm

assessores, não têm condições dignas de trabalho em seus gabinetes. Aliás, aquilo
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que chamam de gabinetes são, muitas vezes, verdadeiros porões. Queria dizer, Sr.

Presidente, que eles estão de parabéns, porque, ordeiramente, souberam estar nesta

Casa reivindicando seus direitos. Souberam reivindicar ordeiramente, junto ao

governo do Estado, a inclusão da categoria como de carreira jurídica. Ordeiramente e

de forma humilde, souberam pedir a cada Deputado que sua carreira fosse

reconhecida como jurídica. Este Deputado, como profissional do direito, votou e

votará sempre favoravelmente aos Delegados. Às vezes, quando o professor e hoje

Governador Anastasia se encontra comigo, ele diz: “Já vem falar dos Delegados”, e

abre um sorriso, porque sabe que os anseios dos Delegados serão alcançados num

futuro muito próximo, com remuneração digna. Havíamos apresentado emenda no

sentido de que o Delegado não poderá ter remuneração básica inferior à do Defensor

Público. Os Defensores, com justiça, ganharam o direito de receber agora

R$8.000,00, R$10.000,00 em 2011 e R$12.000,00 em 2012. Como podemos conviver

com os Delegados ganhando mísero salário? Saibam os senhores que, num futuro

muito próximo, a questão será resolvida em definitivo. Será enviado a esta Casa

projeto de lei complementar, que certamente passará pela Comissão de

Administração Pública. Tenham certeza de que imprimiremos a máxima celeridade ao

processo. Da mesma forma que hoje - como eu disse, em 1 hora conseguimos 30

assinaturas dos Deputados presentes para a emenda que apresentamos em

benefício da classe -, estejam certos de que esta Casa, à unanimidade, votará esse

novo PLC, dessa vez tratando, sim, da remuneração que será atribuída, com justiça,

aos Delegados. Parabéns pelo trabalho que desempenham. Tenho orgulho da Polícia

Civil, sobretudo pela qualidade dos serviços prestados pelos Delegados, Detetives,

Escrivães e por todos os que integram a defesa social em nosso Estado.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Dilzon Melo.

O Deputado Dilzon Melo - Em nome da bancada do PTB, partido que presido em

Minas Gerais, e da nossa Vereadora Elaine Matozinhos, que conhece a matéria e

lutou ardorosamente para que tudo isso acontecesse, quero dizer que temos grande

satisfação e orgulho todo especial quando declaramos publicamente que a PEC nº

549, cuja tramitação teve início no passado, por intermédio do meu Presidente
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Roberto Jefferson, está sendo hoje subscrita e encaminhada, na Câmara dos

Deputados, pelo também Deputado do PTB, Arnaldo Faria de Sá. Essa PEC legaliza

e dá pelo menos princípio de dignidade aos Delegados de todo o Brasil quando

manifesta publicamente que a carreira que tendem a seguir é a carreira da justiça, do

trabalho, demonstrando que Minas, pioneira que é, está dando passo à frente ao

reconhecer o trabalho desses valorosos Delegados. Com satisfação, acreditamos que

a Assembleia cumpriu seu dever e reconheceu o trabalho que esses homens fazem

há muito tempo. Até então, eram colocados em situação de penúria e de

subjetividade. Hoje podem bater no peito e dizer que o trabalho magnífico que fazem

em Minas Gerais está sendo reconhecido por este governo, e que ainda há de se

perpetuar com novas conquistas para essa carreira. O PTB, orqulhoso que é do seu

passado, tem orgulho também do seu presente, dos Deputados Federais que estão

trabalhando nesse sentido, por meio da PEC nº 549, e dos Deputados Estaduais,

que, na sua maioria, estiveram aqui hoje para reconhecer que os Delegados de Minas

também devem ter a dignidade de bons profissionais que são. Parabéns aos

Delegados de carreira! Aqui começa nossa nova batalha.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente. Caríssimos Delegados,

estamos hoje no Plenário maior da Assembleia testemunhando bonita história da

segurança pública. Como signatário da PEC instaurada nesta Casa desde 2007 por

tantos parlamentares, ao longo de tantos anos procuramos efetivamente conseguir o

que conseguimos hoje: sua aprovação. Não foi fácil. Foram tantos e tantos

entendimentos. No bojo desse projeto está o resgate da dignidade desses valorosos

Delegados e Delegadas que atuam no nosso Estado. Como advogado militante no

Sul de Minas, testemunho a qualidade excepcional dos nossos Delegados. Esses

abnegados, incansáveis e valorosos servidores, sem dúvida, têm feito da segurança

pública, nas suas comarcas e delegacias, verdadeiro sacerdócio, verdadeiro

testemunho de amor à própria vida e à dignidade. Se hoje aqui estamos, temos muito

a comemorar. Inicialmente, agradeço ao nosso Governador Anastasia, ao nosso ex-

Governador Aécio Neves e a todos aqueles que participaram conosco na construção

dessa proposta junto aos parlamentares e à Comissão Especial, uma vez que nos

remeteu a esta reflexão sobre o reconhecimento na carreira jurídica de valorosos e



____________________________________________________________________________
530

incansáveis servidores públicos. Fico muito feliz. Quero parabenizá-los, abraçá-los e

destacar, acima de tudo, que o reconhecimento por unanimidade dos parlamentares

demonstra também o reconhecimento de todo o Estado a vocês, que têm feito a

diferença, têm feito da nossa Polícia Civil a melhor Polícia Civil deste país. Parabéns

a todos! Sejam felizes!

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, caros Deputados, quero apenas dizer

que o que fizemos hoje ainda é muito pouco em relação aos salários que merecem os

Delegados e as Delegadas de Polícia de Minas Gerais. Quero dizer também que foi

feito um pouco tarde, porque resolvemos o problema dos Defensores muito antes.

Lembro-me muito bem de que, logo ao assumir como Deputado Estadual - fui

Deputado Federal, mas é a primeira vez que sou Deputado Estadual -, no almoço no

Automóvel Clube, entre luminares e expressões das várias atividades privadas e

públicas de Minas Gerais, encontrei-me com o Delegado Farah, que me advertia

sobre esse assunto. Logo depois, o Delegado Regional Isaías convocou reunião com

todos os Delegados de Polícia, para reclamarem e se lamentarem da situação em

que viviam. Depois tivemos alegria quando, formados novos policiais, mais quatro

Delegados foram para Teófilo Otôni. Lamentavelmente, apenas um deles ficou, pois

os outros preferiram ser Escrivães na Bahia, onde ganhariam mais. Pedimos

desculpas aos caros Delegados e Delegadas por termos demorado tanto a fazer-lhes

justiça. Um abraço.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, alguns membros do Bloco PT-PMDB-

PCdoB querem se manifestar, assim como acabou de fazer o Deputado Getúlio

Neiva. O Deputado Adalclever Lopes é signatário dessa PEC. Para nós, está claro

que o fortalecimento do Estado se dá com servidores motivados. Se temos

profissionais que desempenham trabalho árduo e delicado são os Delegados. Nunca

vimos desafio tão grande como o de hoje, com o enfrentamento do tráfico. A

proliferação das drogas também ocorre nas comunidades rurais, não apenas nos

grandes centros urbanos, e quem coloca a cara na frente são os Delegados e as

Delegadas. Eles correm risco de morte. Devemos reconhecer, primeiramente, a

delicadeza desse trabalho e cumprimentar-lhes por essa conquista. Na verdade, a

valorização das carreiras deve se estender a todos os servidores da ativa que
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representam o Estado. O servidor não precisa de penduricalhos. Ao se aposentar,

sua remuneração fica comprometida, assim como sua qualidade de vida. Demos

passo importante aqui, ao valorizar a carreira dos Delegados. Sr. Presidente, não

poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para clamar pela solidariedade dos

Delegados e das Delegadas em relação ao pessoal do setor administrativo da Polícia

Civil. Centenas e centenas de servidores têm piso salarial de R$319,00. É vergonha,

é escândalo para Minas Gerais, um dos Estados mais ricos do País, ainda ter

servidores que, ao se aposentarem, ganham salário inferior ao mínimo. Portanto, ao

cumprimentar os Delegados e as Delegados, pedimos que sejam solidários aos

demais servidores administrativos da Polícia Civil. Deputado Mauri Torres, em relação

ao último projeto que votamos, esses 59 segundos representam a autorização para o

Poder Executivo doar o imóvel à Universidade Federal de Ouro Preto. Cumprimento

esse entendimento e a contribuição desta Casa em permitir à Universidade Federal

de Ouro Preto estar também em João Monlevade, da mesma forma que tivemos

câmpus avançados em outras áreas, como aconteceu com a Universidade Federal de

São João del-Rei em Ouro Branco e em Divinópolis. Agora a Ufop também tem

câmpus avançado em outras áreas. Esse é o compromisso do governo Lula com a

educação, superior ou profissional, como a ampliação das Ifeps. Por isso também

votamos favoravelmente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, cumprimento

também, de modo especial, todos os Srs. Delegados e as Sras. Delegadas, os

policiais civis de todo o Estado aqui presentes, que fazem desta uma noite histórica e

deste espaço o que na verdade ele é, o espaço do povo mineiro. Declaro o nosso

voto favorável à PEC nº 14, como o de toda a nossa Bancada do PSDB e o de toda a

base do Governador Aécio Neves. Tributamos de alguma forma, reverenciamos e

homenageamos todos os Delegados aqui presentes, assim como todos de Minas

Gerais, destacando que esta é luta e vitória de cada um de vocês. Parabenizo-os e

digo que esta é batalha vencida, mas outras virão. Nem precisarei repetir, pois os

senhores, que são operadores do direito e dominam bem este assunto, sabem bem o

que estou dizendo: ainda temos desafio grande pela frente. Devemos estar unidos.

Parabenizo cada um dos senhores e das senhoras que aqui vieram, acreditando mais
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uma vez no Parlamento mineiro, e dou meu testemunho de que também acredito,

sim, que nossa democracia ainda está sendo construída. Ainda estamos

engatinhando e temos muito a avançar. Para avançar, de fato, o País precisa saber

valorizar seus servidores e, de modo especial, saber fazer justiça. O que estamos

fazendo aqui é justiça: reconhecer que é, de fato, direito desses senhores e dessas

senhoras, operadores do direito e da segurança, ter tratamento isonômico. Essa

isonomia começa com essa PEC, mas precisa chegar ao essencial, que é o salário. A

luta é grande pela frente, mas estaremos ao lado de cada um de vocês, como sempre

estivemos ao lado dos Defensores Públicos. Lembro-me bem do meu primeiro mês

de trabalho aqui nesta Casa, há praticamente oito anos. O Deputado Dalmo Ribeiro

Silva lembra-se disto, porque estava aqui. Naquela ocasião, eu assumia a

Presidência da Comissão de Administração Pública, logo no meu primeiro mês de

mandato. Era novato, mas tinha a responsabilidade que a história me impôs e da qual

não fugi. Como Presidente dessa Comissão, acompanhamos inúmeros processos da

reforma administrativa e estivemos ao lado dos Defensores Públicos desde o primeiro

momento. Ainda temos muito pelo que lutar. Refiro-me a eles para dizer que, se

houve avanço para a Defensoria Pública, houve mobilização permanente. Se há

avanço neste momento para categoria que enfrenta no dia a dia o crime, que se

expõe a riscos, que apenas com muita paixão e vocação pode assumir profissão

como esta, é preciso continuar esta união, para que tenhamos ainda mais avanços.

Contem conosco para estarmos ao lado de vocês. Tenho certeza de que aqui há

unanimidade - vocês viram pelo placar. Mas não é luta fácil, é luta que precisa de

perseverança, de mudanças no Estado e na estrutura da República, do pacto

federativo. Ainda temos distorção muito grande entre o que o Estado e a Federação

arrecadam. Isso precisa ser superado para haver valorização digna de todos os

servidores, especialmente os servidores da segurança. Precisamos, então, de

salários e condições adequados de trabalho. O Fundo Penitenciário Nacional e o

Fundo Nacional de Segurança não têm uma gota em Minas Gerais. Falta dinheiro, e

vocês têm de enfrentar o crime com a própria vida. É preciso mais apoio à segurança

pública, e esse apoio tem de vir de todos os níveis de governo. Mas, é claro, cabe a

nós cobrar do Estado. Estaremos ao lado de cada um dos senhores, não com
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demagogia, não para dizer que foi uma vitória nossa. É uma vitória dos senhores e

das senhoras, que lutam por isso, que têm mostrado vocação em persistir em uma

profissão que exige mais que outras da mesma área de conhecimento do direito.

Exige mais e paga menos. É um absurdo. Por isso sempre estive ao lado dessa

categoria. Não apenas agora, mas sempre, no dia a dia. Quem conviveu comigo

quando fui Prefeito de Divinópolis sabe disso. Quem convive comigo no dia a dia da

Assembleia sabe disso. Portanto, contem conosco. Mas não se esqueçam de que

essa luta está começando, e, para seu êxito, continuem unidos e mantenham-se

unidos em torno dos sindicatos. Trata-se de uma luta suprapartidária, não de uma

bandeira só, mas de uma luta que deve nos unir a todos. Parabéns aos Delegados e

Delegadas, parabéns aos policiais civis, orgulho da nossa Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em meu nome e em nome do meu

partido, PDT, quero trazer nossos cumprimentos à classe dos Delegados e

Delegadas de Polícia de Minas Gerais. Esse foi o primeiro passo dado, um passo

importante, em que vamos observar uma estabilização e autonomia maior da classe,

e certamente a pavimentação da classe de Delegado. Para ser Delegado hoje, é

preciso estar absolutamente preparado. E não só culturalmente, mas emocional e

socialmente. Por isso mesmo, observamos que, em Minas Gerais, temos grandes

profissionais que têm engrandecido a classe, têm trazido e adquirido a confiança do

povo de Minas Gerais. Em nome de cada um, quero cumprimentar a minha querida

amiga Elaine Matozinhos, que foi Deputada nesta Casa de 1998 a 2002. Tive a honra

de estar ao seu lado e observar sua luta, muito mais difícil naquela época. Com

certeza, toda aquela movimentação que você fez, Elaine, está pavimentando uma

decisão madura da classe política e da Assembleia de Minas. Ficam aqui o meu

agradecimento e o reconhecimento a você. Para encerrar, farei um pedido. Vamos

transmitir o que ocorreu nesta Casa ao Congresso Nacional, quando outra categoria

da segurança pública, a dos policiais militares, espera uma posição a respeito da

PEC nº 300, que está se arrastando por tanto tempo sem uma perspectiva de vitória

no Congresso Nacional. Espero que os Deputados Federais possam se inspirar na

Assembleia de Minas e votar essa PEC nº 300, beneficiando a Polícia Militar de

nosso Estado. Parabéns aos senhores e contem mesmo com a classe política e com
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a Assembleia de Minas, porque sabemos valorizar vocês que promovem a segurança

pública e trazem orgulho a todos os mineiros, por terem policiais civis da altura de

cada um dos senhores.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Srs. Delegados, hoje é um dia em

que a segurança pública ganhou, e ganhou o Estado de Minas Gerais. Queria lembrar

o dia em que o Presidente Alberto Pinto Coelho e os Delegados fizeram uma grande

reunião no Salão Nobre, com o autor, Deputado Sargento Rodrigues, um guerreiro, e

com todos os parlamentares, que hoje se sentem homenageados. Homenagear a

Polícia Civil é homenagear a segurança pública. Querida e sempre Deputada Elaine

Matozinhos, falava com os Drs. Francisco Eustáquio, Inácio e Ronaldo, que vieram

aqui por tantas vezes, e percebemos que a associação e o sindicato trabalharam

juntos, fizeram a simbiose necessária para a aprovação dessa PEC. Isso foi o mais

bonito aqui dentro, pois 100% dos Deputados, Oposição e Situação, votaram pela

segurança pública de Minas Gerais e pelos Delegados de Polícia. Agora partiremos

para a nova etapa, para o novo tempo, para aprovar também, Deputado Sargento

Rodrigues, a PEC nº 58, das Delegadas de Polícia. Comunico que o Deputado

Alberto Pinto Coelho disse que, em homenagem à PEC nº 14, fará a promulgação

aqui, no Salão Nobre, na próxima quarta-feira, dia 14. Em nome da Secretaria, de

todos os policiais e de todos os Delegados, gostaríamos que todos estivessem

presentes aqui nesse dia, para a grande festa da segurança pública. Parabéns a

todos, principalmente aos Deputados que reconheceram que essa instituição é a

alma da segurança pública. Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Gostaria também de saudar e parabenizar todos os

Delegados de Minas Gerais por este momento histórico, em que esta Casa faz justiça

parcial. Digo-lhes que a tolerância e a paciência fizeram e fazem parte da justiça. Ao

longo destes anos, vocês foram muito tolerantes, na expectativa de terem o

reconhecimento dos Deputados, do Executivo, enfim, do povo de Minas Gerais, em

razão de mil dificuldades. Neste momento, na trajetória dos dois últimos governos de

Aécio Neves, que caminha para seu fim, ele procurou estruturar Minas Gerais. Lógico

que sabemos que o amparo aos Delegados demorou muito, talvez tenha sido o

último, mas poderá ser o primeiro daqui para a frente. Hoje foi dado o primeiro passo
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para se fazer justiça à classe que tem dedicado sua vida para combater a síndrome

da criminalidade, daqueles que ficam fora da lei. Reconhecemos o serviço de vocês,

que recebem BO, instruem o processo e o esclarecem com seu serviço de

inteligência e com toda a sua equipe. Sabemos que os salários têm sido miseráveis.

A partir deste momento histórico, com a orientação de vocês mostrando o caminho,

esta Casa faz justiça. Tenho a certeza de que os Deputados são sensíveis ao seu

trabalho diuturno e reconhecem o trabalho de vocês. Espero que esse primeiro passo

se repita, para que seja feita justiça à expectativa da dignidade de cada um de vocês,

para que tenham trabalho tranquilo e possam dar a segurança pela qual a sociedade

clama. Esta noite é histórica. Quero abraçar todos os Srs. Delegados. A Delegada

Elaine Matozinhos está aqui, representando emblematicamente toda a classe. Por ser

mulher, quero abraçá-la e abraçar todos vocês, homenageando-os e reconhecendo o

serviço que têm prestado a Minas Gerais. Como disse o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, esta é a melhor Polícia Civil do Brasil, por isso também tem de receber seu

galardão em termos de remuneração e dignidade. Parabéns e que sejam felizes

daqui para a frente.

O Deputado Wander Borges - Quero ser breve, sucinto e objetivo. Há um tempo

atrás, quando eu e o Deputado Mauri Torres estávamos no Aeroporto de Confins para

receber o Deputado Federal Ciro Gomes, encontramos com nossa querida Vereadora

e ex-Deputada Elaine Matozinhos, que solicitava apoio às reivindicações dos

Delegados de Polícia. Chamo a atenção para uma questão extremamente

interessante. O conjunto dos Deputados aprovou aqui, com o esforço do Deputado

Sargento Rodrigues, essa PEC. Assinamo-la juntos. O inquérito feito por um

Delegado de Polícia não é diferente do feito por um Promotor de Justiça. Guardadas

as devidas proporções da Carta Magna de 1988, o Ministério Público especializou-se

na questão do patrimônio público, da cultura, do meio ambiente e da gestão pública.

Ficou com a Polícia Civil o roubo, o latrocínio, o homicídio, enfim, uma gama de

serviços extremamente volumosa, que, guardadas as devidas proporções, precisa do

mesmo encaminhamento técnico para se chegar a uma conclusão. Assim, para ser

objetivo no primeiro ponto, o salário de Delegado tem de ser igual ao do Promotor.

Sou funcionário do Tribunal de Contas, funcionário público, assim como o Sargento
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Rodrigues é da Polícia Militar e a Elaine Matozinhos é do Estado. Quando

começamos a ver os aumentos salariais, que todos merecem, e aprovamos aqui

vários aumentos no decorrer deste ano, uma coisa me chamou a atenção, Deputado

Dalmo. Os Estados brasileiros estão chegando ao limite máximo de gastos no que se

refere à Emenda à Constituição nº 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, em

relação às receitas correntes líquidas arrecadadas a cada ano que estão nos seus

orçamentos aprovados por esta Casa e pelas Casas Legislativas municipais. Em

Minas está quase chegando a 50%; no Ceará e em Sergipe, do mesmo modo. E, por

aí afora, é a mesma coisa. Quando se trata das Prefeituras, nem se fala. Quando

chega na União, o gasto é de 30% e o volume de recursos arrecadados por ela é

extremamente expressivo. Temos de raciocinar pelo Brasil afora que não adianta nos

digladiarmos, porque o Estado vai exaurir a sua condição de aumentar os salários,

em que pese a ser justo e necessário aos servidores, mas por uma condição legal.

Temos, então, de trabalhar para que a reforma seja feita e mais recursos venham

para os Estado e para os Municípios, a fim de garantir realmente uma melhoria de

salário e um salário digno para os profissionais da rede estadual. Este talvez seja o

nosso maior desafio para os próximos anos: rediscutir o bolo tributário. De cada

R$1.000,00 que se arrecada neste país, pelo suor do povo brasileiro, R$700,00,

Sargento Rodrigues, estão nas mãos do governo federal. Então são 70% nas mãos

da União e 30% para dividir para Estados e Municípios. Que Estado vai aguentar

isso? Que Município vai aguentar isso? A última novidade foi a desoneração do IPI.

Tiraram o IPI dos automóveis, uma medida extremamente interessante. O sujeito não

vai deixar de comprar um carro zero-quilômetro por causa de R$1.000,00, mas onde

bateu isso? Nos Municípios de Poté, de Malacacheta, de Itambacuri, de Itaobim, pois

as suas receitas são provenientes da atividade econômica e do ICMS. Da outra

ponta, Vereadora Elaine Matozinhos, vêm do FPM, que é o somatório do IPI mais o

Imposto de Renda produzido pela classe trabalhadora e pelas empresas brasileiras.

Essa é a grande discussão que temos de fazer. O Parlamento precisa avançar, para

que possamos, a cada dia, ter momentos memoráveis e históricos como este que

tivemos aqui. Parabenizo, então, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o conjunto dos seus Deputados, a nossa querida Vereadora Elaine
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Matozinhos, o nosso Deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado pela

oportunidade.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, quero fazer um

agradecimento especial às nossas Delegadas e aos nossos Delegados de Polícia que

permaneceram nas galerias para que pudéssemos fazer agora, com mais

tranquilidade, a nossa declaração de voto. É uma declaração de voto que fazemos

com muito carinho. Talvez alguns dos Srs. Delegados e das Sras. Delegadas não

conheçam a nossa trajetória na Polícia Militar, a qual sempre foi de parceria e de

sintonia muito fina com os companheiros da Polícia Civil. Temos aqui um

companheiro que nos conheceu do tempo em que eu era comandante de viatura

Rotam na região metropolitana, o nosso companheiro José Maria de Paula, mais

conhecido como José Maria Cachimbinho, que é tão conhecido dos senhores e das

senhoras. Talvez alguns Delegados e Delegadas mais novas não saibam quem é

José Maria de Paula. Quando ele chefiava a Inspetoria-Geral da Delegacia de Furtos

e Roubos, na Rua Uberaba, nº 175, Barro Preto, nos encontramos por diversas

vezes. E também nos encontramos com Delegados do Deoesp, da Delegacia de

Furtos e Roubos e da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes. Cansei de levar

ocorrências para o Dr. Otto Teixeira Filho, nosso ex-Chefe de Polícia, ainda na

Divisão de Tóxicos e Entorpecentes. Sempre tivemos uma parceria e uma sintonia

muito fina com os companheiros da Polícia Civil. Está presente a minha companheira

Elaine Matozinhos, Delegada de Polícia, ex-Deputada, hoje Vereadora e fundadora

da Delegacia de Mulheres em Minas Gerais. No meu primeiro mandato, por muitas

vezes nesta tribuna, ainda durante o governo Itamar Franco, no mandato de 1999 a

2002, preguei e falei incansavelmente sobre a integração das forças de segurança

pública do Estado. Do lado de lá, o crime se organiza, e precisamos estar unidos

cada vez mais: a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o

sistema prisional. Já ocupei esta tribuna, Sras. Delegadas e Srs. Delegados, por

dezenas de vezes para dizer que, dos cinco dentes da engrenagem do aparato da

justiça criminal, o patinho feio é a segurança pública: há a Polícia Militar, depois a

Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário e o sistema prisional. As polícias
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sempre foram o patinho feio do aparato de justiça criminal. Sinto honra, grandeza,

satisfação; uma emoção toma conta de mim quando vejo as galerias cheias de

Delegados e de Delegadas de Polícia, assim como de muitos companheiros da

Polícia Civil, com o apoio do Sindpol, que também congrega Delegados de Polícia. E

não posso esquecer-me do Sindepo-Minas, que foi precursor nessa matéria. Não fiz

aquela lembrança por acaso. Lembramos do Sindepo-Minas porque ele estava aqui

em 2006, junto com o Sindpol. A pessoa do Dr. Danilo Pereira precisa ser lembrada

de forma muito positiva, como fiz quando aprovamos, nesta Casa, a Emenda

Constitucional nº 77, de minha autoria, que reduziu o tempo para a aposentadoria dos

policiais civis de Minas Gerais de 35 para 30 anos. O Dr. João Wilson esteve no meu

gabinete e disse: “Deputado, estou numa briga no Judiciário, batendo nas portas do

Tribunal de Justiça e do STJ, mas não me conformo em ver que a Polícia Civil não

tem direito à aposentadoria especial de 30 anos e que fazem uma interpretação

equivocada e restritiva da Lei Complementar nº 51/85”. A partir do momento em que

chegamos a esta Casa, procuramos exercer o mandato entendendo a complexidade

da segurança pública. E digo para alguns que estão mais próximos do nosso

cotidiano, como o José Maria, o Denilson, o Antônio Marcos Pereira e o Toninho

Pipoco, meu companheiro de longa data, que a segurança pública se resume a três

verbos. Nós, operadores da segurança pública - policiais militares, bombeiros

militares, policiais civis, Agentes Penitenciários -, trabalhamos com apenas três

verbos: prevenir, reprimir e investigar. Mesmo que a nossa Constituição não tenha

delineado isso por meio de lei complementar, é assim que as polícias agem o tempo

todo, numa ação conjunta. Por isso, tanto preguei a integração das forças policiais em

Minas Gerais, e, graças a Deus, o nosso Estado vem acordando. A aprovação dessa

emenda constitucional é um passo firme, é a pavimentação de uma estrada segura

para o resgate da valorização daqueles que, de fato, prestaram concurso de provas e

títulos, com o acompanhamento da OAB, e são Delegados de Polícia, mas que,

infelizmente, não recebiam e ainda não recebem reconhecimento, valorização,

respeito profissional por parte do Estado. Estou muito feliz. Esta noite, para mim,

companheira Elaine Matozinhos, é motivo de muita alegria, de muita satisfação,

porque sempre fui muito cobrado: “Deputado, o senhor atua muito em defesa dos
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militares”. Mas o tempo é senhor da razão: ele mostra que é possível legislar para os

patinhos feios da segurança pública. O companheiro que nos antecedeu o disse

muito bem. Já estou concluindo, Sr. Presidente. Como fui tolhido no primeiro

momento em que tínhamos 10 minutos, o Presidente Alberto Pinto Coelho solicitou

que eu fizesse a declaração de voto depois. Então pedi que fosse no final, para que

eu pudesse fazer uma declaração de voto - diria - mais conclusiva. Tivemos uma

participação importante em 2005, durante a tramitação do Projeto de Lei

Complementar nº 58. Tive a coragem de ser o autor da emenda que deu fim ao

quadro suplementar, com o objetivo de oxigenar a Polícia Civil. Vários Delegados de

Polícia foram promovidos com o fim do suplementar - isso, repito, com o PLC nº 58,

de que fui relator em 2º turno. Fizemos também a promoção dos Agentes e dos

Escrivães aos 10 anos na carreira, nos mesmos moldes em que o fizemos para a

Polícia Militar no ano anterior, em 2004. Promovemos 793 Carcereiros de Polícia a

Agentes de Polícia, no ano de 2005, pela Lei Complementar nº 84, de que fui relator

em 2º turno. E tive a felicidade de ser o autor da Emenda à Constituição nº 77, que o

nosso Presidente Alberto Pinto Coelho promulgou em 17/7/2007, uma nova

oxigenação na carreira. Naquela época, o companheiro Marco Antônio Chedid me

falou: “Deputado, já estou com 32 anos de polícia e quero aposentar-me”. Hoje o

Chedid está aposentado, forte, com saúde e está cuidando de outros afazeres,

trabalhando de forma mais tranquila, inclusive dentro do próprio Sindepo-Minas,

ajudando a representar as senhoras e os senhores. Agora, nesta data histórica,

aprovamos, por 54 votos a zero, em 2º turno, a emenda constitucional - volto a insistir

- que pavimentou, Deputado José Henrique, o caminho para a valorização. Aos

membros do Ministério Público é muito fácil, Deputado José Henrique, porque, se há

holofote, escolhe-se que crime se vai investigar, porque fica mais bonito aparecer.

Mas o Delegado de Polícia, não; ele cuida do varejão, ele cuida do especializado, ele

cuida de tudo, porque a ele é dada e é cobrada a responsabilidade para que atue em

todos os crimes, seja um pequeno furto, seja um assalto a banco, seja um sequestro.

E que se diga de passagem: no nosso Estado, considerando-se a atuação da nossa

Polícia Militar e da nossa Polícia Civil, não se ouve falar sequer em sequestro, graças

à atuação desses profissionais abnegados. Por fim, Sr. Presidente, apresento esse
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requerimento solicitando audiência pública para debater a PEC nº 58, para que as

Delegadas e as Agentes Escrivãs de Polícia tenham também sua aposentadoria aos

25 anos de efetivo serviço, conforme foi aprovado para as policiais militares. Essas

são minhas palavras, Sr. Presidente. Digo da minha alegria e da satisfação de ter

convivido, na área operacional, com inúmeros Delegados de Polícia. Graças a Deus,

Elaine Matozinhos, sempre tive a melhor acolhida, com integração fina e certamente

com metas para combater o crime. Parabéns. Como muito bem lembrado pela

Deputada Elaine Matozinhos, na minha chegada e na chegada dela, fundamos nesta

Casa, que não tinha foro adequado para discutir segurança pública, a Comissão de

Segurança Pública. Discutia-se segurança pública na Comissão de Direitos

Humanos. Logo eu, Elaine Matozinhos e o companheiro Rogério Correia fundamos a

Comissão de Segurança Pública nesta Casa, para que segurança pública tivesse foro

legítimo e adequado para discussão. Perdoe-me, Sr. Presidente, pelo avançado da

hora e por ter-me delongado, mas eu não poderia deixar de fazer esse resgate e de

dizer aos Delegados de Polícia e às nossas Delegadas que estamos de alma lavada,

dando-lhes o reconhecimento que o Estado devia a esses profissionais. Muito

obrigado a todos, e que Deus os abençoe.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.855/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 7, 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 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Weliton Prado

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

Fase: Discussão e Votação de Indicações: Chamada para recomposição de quórum;

existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Indicação, Feita

pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Suely Duque Rodarte para Membro do

Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino Fundamental; discurso do

Deputado Weliton Prado; encerramento da discussão; votação secreta; aprovação -

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Irene de Melo Pinheiro

para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino

Fundamental; encerramento da discussão; discurso do Deputado Carlin Moura;

votação secreta; aprovação - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome

da Sra. Avani Avelar Xavier para Membro do Conselho Estadual de Educação na

Câmara de Ensino Fundamental; aprovação - Indicação, Feita pelo Governador do

Estado, do Nome da Sra. Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado para Membro

do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino Fundamental; aprovação -

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Sebastião Antônio dos

Reis e Silva para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino

Médio; aprovação - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Magda Lopes Campbel para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara

de Ensino Médio; aprovação - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome

da Sra. Keyla Mayumi Ferreira Matsumura de Melo para Membro do Conselho

Estadual de Educação na Câmara de Ensino Médio; aprovação - Indicação, Feita

pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Maria Aparecida Sanchez Coelho para

Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino Médio; aprovação

- Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Rosane Marques

Crespo Costa para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de

Ensino Médio; aprovação - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Tomás de Andrade Nogueira para Membro do Conselho Estadual de Educação na

Câmara de Ensino Superior; aprovação - Indicação, Feita pelo Governador do

Estado, do Nome da Sra. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Delben para Membro
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do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino Superior; aprovação -

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Faiçal David Freire para

Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino Superior;

encerramento da discussão; discursos dos Deputados Carlin Moura e Lafayette de

Andrada; votação secreta; aprovação - Registro de presença - Declarações de voto -

Questões de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz

- Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gilberto Abramo - 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 - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
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anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a discussão e votação de indicações.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do

Nome da Sra. Suely Duque Rodarte para Membro do Conselho Estadual de

Educação na Câmara de Ensino Fundamental. A Comissão Especial opina pela

aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Com a palavra, para discuti-la, o

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Farei algumas reflexões. Neste momento, votaremos

as indicações dos nomes para a função de Conselheiro do Conselho Estadual de

Educação. O nome a ser apreciado é da Sra. Suely Duque Rodarte para o cargo de

Conselheira Estadual. Não faremos nenhuma crítica; ao contrário, parabenizamos a

Suely e encaminhamos favoravelmente a sua aprovação, mas não posso deixar, mais

uma vez, de fazer sérias críticas à forma como são feitas essas indicações, não se

ouvindo a sociedade nem as pessoas envolvidas com educação.

Com a Deputada Maria Tereza Lara, fizemos várias modificações, apresentações e

solicitamos alterações, para que as indicações fossem indicadas de forma

democrática, contando com a participação popular. Muuitas entidades ligadas à

educação gostariam de contribuir mais.

Vejam a triste situação em que hoje se encontra o ensino médio; o salário dos

professores do Estado é uma vergonha, um verdadeiro abuso. É papel do Conselho

Estadual de Educação atuar nessa questão, só que os nomes são indicados pelo

governo, então as pessoas que estão lá não têm autonomia, independência para agir
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em defesa da educação. Se houvesse outra forma de indicação, se se ouvissem as

entidades e a população, essas pessoas teriam condições de atuar

democraticamente à frente do Conselho. Encaminhamos favoravelmente à aprovação

do projeto e do nome da Suely para o Conselho Estadual de Educação, mas não

poderia deixar de fazer essas críticas.

Gostaria de conhecer o pensamento dos Conselheiros do CEE a respeito dos

vencimentos dos servidores da educação em nosso Estado. Um professor, às vezes,

recebe menos de um salário mínimo. Gostaria de conhecer a opinião dos

Conselheiros, inclusive a de Suely, em relação ao fato de Minas Gerais não acatar a

Lei Federal n° 11.768, que garante piso nacional pa ra os servidores da educação.

Nosso Estado não paga o piso nacional para os servidores da educação. Criou-se um

teto remuneratório, e não um piso salarial de vencimentos. Quero saber qual é o

posicionamento do Conselho e de todos os Conselheiros em relação à triste situação

em que se encontram os profissionais de educação em nosso Estado. Se o servidor

nem tem condições de sobreviver, como pensarmos em melhorar a situação da

educação em Minas Gerais, que realmente é caótica? É fundamental garantirmos a

valorização dos profissionais da educação, e esse é papel também do Conselho

Estadual, que é totalmente omisso no que diz respeito a qualquer tipo de

questionamento sobre as políticas implementadas por parte do governo do Estado.

Pode ser uma política ruim, pode ser o que for, que o Conselho cruza os braços e não

diz nada. O Conselho tem de ser independente, autônomo; tem de falar a verdade,

mostrar a realidade. E é triste a situação da educação em nosso Estado, é triste a

situação de um professor, até com curso superior e pós-graduação, receber menos

de um salário mínimo como salário-base inicial. Isso é uma verdadeira vergonha. É

inadmissível. Quero ver os Conselheiros, inclusive Suely, posicionarem-se com

independência e autonomia, para defender a educação, defender a melhoria de sua

qualidade em nosso Estado.

Encaminhamos de forma favorável, mas ficam aqui as nossas críticas, para que o

Conselho Estadual de Educação cumpra a sua função, tenha autonomia,

independência e coragem para mostrar a realidade e discutir, junto ao Secretário de

Educação, junto ao governo, os problemas que a educação enfrenta em nosso
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Estado - e são muitos, para começar, o salário de fome que é pago aos servidores.

Infelizmente, as alterações que apresentamos ao Conselho Estadual de Educação

não foram aprovadas pelo governo. É uma luta antiga, mas que tem de continuar.

Encaminhamos favoravelmente, apesar de nossos questionamentos.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon

Melo - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Eros

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

Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Weliton Prado.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, voto a favor.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto “sim” também não

foi registrado.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve

voto contrário. Está, portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do

Estado, do Nome da Sra. Suely Duque Rodarte para Membro do Conselho Estadual

de Educação na Câmara de Ensino Fundamental. Oficie-se ao Governador do

Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Irene de Melo
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Pinheiro para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino

Fundamental. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. 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 I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Com a palavra, para encaminhar a votação,

o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, estou encaminhando favoravelmente à

aprovação do nome da Profa. Irene de Melo Pinheiro. Ela é Presidente da Fundação

Helena Antipoff e é uma educadora que tem todo um passado voltado à educação.

Aliás, foi aluna da própria Helena Antipoff, portanto tem uma concepção de educação

avançada. Quero, Sr. Presidente, de forma muito especial, registrar que, durante a

gestão da Profa. Irene na Fundação Helena Antipoff, conseguimos obter a

estadualização dessa fundação. Hoje ela é uma fundação pública e oferece cursos

gratuitos para os estudantes. Obviamente ainda precisa de melhores aportes

financeiros, especialmente no que diz respeito à valorização dos professores. Minas

Gerais deu um passo importante, ao fazer a estadualização da Fundação Helena

Antipoff. Que isso possa servir de exemplo para outras estadualizações, como, por

exemplo, a da UninCor. Nesse sentido, encaminhamos favoravelmente à indicação

da Profa. Irene, pelos seus próprios méritos.

O Sr. Presidente - Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

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

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz

- Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely
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Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton

Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Irene de Melo Pinheiro para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara

de Ensino Fundamental. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Avani Avelar Xavier

para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino

Fundamental. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. 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 I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

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

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz

- Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis

Pinheiro - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir -

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

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette

de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton

Prado.
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O Sr. Presidente - Votaram “sim” 47 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Avani Avelar Xavier para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de

Ensino Fundamental. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Arminda Rosa

Rodrigues da Matta Machado para Membro do Conselho Estadual de Educação na

Câmara de Ensino Fundamental. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome. Em discussão, a indicação. 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 I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

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

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

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor

Viana - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão

- Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José

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

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado para Membro do Conselho Estadual de

Educação na Câmara de Ensino Fundamental. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Sebastião Antônio dos

Reis e Silva para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino
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Médio. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. 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 I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz

- Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr.

Sebastião Antônio dos Reis e Silva para Membro do Conselho Estadual de Educação

na Câmara de Ensino Médio. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Magda Lopes

Campbel para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino

Médio. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. 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 I, c/c os arts. 252 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
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Presidência dará início ao processo, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir

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

Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada -

Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 2 Deputados. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Magda Lopes Campbel para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara

de Ensino Médio. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Keyla Mayumi

Ferreira Matsumura de Melo para Membro do Conselho Estadual de Educação na

Câmara de Ensino Médio. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em

discussão, a indicação. 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 I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos
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Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Eros

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

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -

Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider

Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues -

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Keyla Mayumi Ferreira Matsumura de Melo para Membro do Conselho Estadual de

Educação na Câmara de Ensino Médio. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Maria Aparecida

Sanchez Coelho para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de

Ensino Médio. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. 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 I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues -
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Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton

Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Maria Aparecida Sanchez Coelho para Membro do Conselho Estadual de Educação

na Câmara de Ensino Médio. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Rosane Marques

Crespo Costa para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de

Ensino Médio. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. 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 I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton

Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Rosane Marques Crespo Costa para Membro do Conselho Estadual de Educação na
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Câmara de Ensino Médio. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Tomás de Andrade

Nogueira para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino

Superior. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. 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 I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

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

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada -

Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider

Moreira - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr.

Tomás de Andrade Nogueira para Membro do Conselho Estadual de Educação na

Câmara de Ensino Superior. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Ângela Imaculada

Loureiro de Freitas Delben para Membro do Conselho Estadual de Educação na

Câmara de Ensino Superior. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome.

Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de
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conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 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, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo

Valério - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar

- Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus

Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Rômulo Veneroso -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Weliton Prado.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, não consegui votar. O meu voto é

“sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do

Nome da Sra. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Delben para Membro do

Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino Superior. Oficie-se ao

Governador do Estado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Faiçal David Freire

para Membro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino Superior. A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. 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 I, c/c os arts.

252 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
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início ao processo, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os

seus lugares.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Acompanhei o nome dos demais Conselheiros. Votei

favoravelmente a todos eles, apesar de o voto ser secreto, porque fiz parte da

Comissão Especial. No entanto, quanto ao caso específico do Conselheiro Faiçal

David Freire, estou encaminhando contrariamente a aprovação do seu nome por

alguns motivos que considero bastante importantes. O Prof. Faiçal é Reitor da

Universidade de Itaúna, instituição de ensino privado. Penso que o Conselho

Estadual de Educação não pode perder o equilíbrio entre as instituições públicas e as

instituições privadas, pois isso acaba desequilibrando a sua própria constituição. O

Conselho passa a ter uma prevalência muito grande do setor privado, especialmente

num momento como este, em que vamos aprovar nesta Casa, em 2º turno, o novo

plano decenal de educação, em que apontamos a importância do ensino público e

gratuito.

O segundo motivo que me leva a ser contrário à sua indicação para o Conselho

Estadual de Educação na Câmara de Ensino Superior é que o Prof. Faiçal, na

condição de Reitor da Universidade de Itaúna, há pouco mais de sete ou oito anos

deu um péssimo exemplo de como se deve gerir uma instituição particular de ensino:

ante a movimentação legítima de estudantes dos cursos de História e Química, tomou

uma atitude completamente antidemocrática. Houve a expulsão de mais de 12 alunos

daquela instituição de ensino, que, para continuarem seus cursos, para frequentarem

as aulas, para fazerem provas, para conseguirem a renovação de matrícula e até

para conseguirem seus diplomas, tiveram de bater às portas da Justiça por meio de

liminares, porque a universidade não lhes proporcionou o direito de defesa, o

contraditório. Foi um péssimo exemplo que o Prof. Faiçal deu em relação a seus

alunos, e penso que é muito ruim para o Conselho Estadual de Minas Gerais

referendar o seu nome. Nestes anos todos, em momento algum, o vi fazer autocrítica

em relação à sua postura, à sua condução.

Estou encaminhando contrariamente à aprovação do nome do Prof. Faiçal, porque

ele pode dar mau exemplo aos donos de escolas particulares. Vai incentivá-los a
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pensar que a escola particular é a sua cozinha e que podem fazer tudo contra todos,

desrespeitando a lei, o contraditório, o princípio do direito de defesa e os alunos. É o

único indicado que não merece ocupar o cargo de Conselheiro Estadual de

Educação.

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

Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, apenas 1 minuto. Fui membro

da Comissão Especial que apreciou o nome dos Conselheiros indicados e votados

nesta amanhã, inclusive o Prof. Faiçal. Nós, da Comissão Especial, que interrogamos

os indicados, verificamos que o Prof. Faiçal tem toda a competência e as qualidades

necessárias para ocupar o cargo de Conselheiro Estadual de Educação. Lembro que

o Conselho Estadual de Educação não é órgão disciplinar, mas um órgão técnico,

que tem por objetivo efetivamente orientar e estudar como estão sendo empreendidas

as ações na educação pelo Estado de Minas Gerais. O Prof. Faiçal mostrou grande

conhecimento sobre o tema, está indicado para a Câmara Superior, e nós, do PSDB

e de toda a base de governo, encaminhamos o voto favoravelmente.

O Sr. Presidente - Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito

Alves - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Viana - Duarte Bechir - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Marcus

Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 32 Deputados. Votaram “não” 7 Deputados,

totalizando 39 votos. Está, portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do

Estado, do Nome do Sr. Faiçal David Freire para Membro do Conselho Estadual de

Educação na Câmara de Ensino Superior. Oficie-se ao Governador do Estado.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia a presença, nas galerias, de alunos da 8ª

Série da Escola Estadual Alizon Themóter Costa, de Ribeirão das Neves,

parabenizando-os e desejando-lhes boa estada em nossa Assembleia.

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Votamos favoravelmente à indicação das Conselheiras

e dos Conselheiros do Conselho Estadual de Educação e até apresentamos os

questionamentos para que se modifique o processo de indicação. Quero comunicar a

todos que ontem estive na Agência Nacional de Energia Elétrica, quando foi definido

o percentual de reajuste para a Companhia Energética de Minas Gerais. Apresentei

várias propostas e fiz a sustentação oral na Aneel, que decidiu por um aumento de

7,58%, incluindo no cálculo todos os componentes financeiros, como o referente a

Itaipu, o dólar, etc. Poderiam perguntar: se houve o reajuste, como está nos jornais

hoje... Solicito que seja respeitada a minha palavra, pois essa é a prática na Casa,

sobretudo tendo em vista os acordos realizados. Aliás, gostaria de não retirar a minha

inscrição; mantenho-a para todos os projetos. Foi um acordo, é de praxe, todos têm o

direito de se expressar. Mas, como eu dizia, o que aconteceu na tarde de ontem? A

Aneel decidiu por um reajuste de 7,58% na conta de luz, considerando-se o dólar,

Itaipu e todos os componentes financeiros. Mas, se houve aumento de 7,58%, como

a luz ficará mais barata? Explico que a causa foram fatores externos, que foram

justamente as denúncias que fizemos sobre os erros de cálculo. Houve um recálculo

na conta de luz em relação a 2009, que daria o efeito negativo de 9,45%. Pegou-se

esse recálculo de quase 10%, menos os 7,58% de reajuste, e houve a redução média

de 1,48%, tendo as grandes indústrias redução na conta de luz de 10%. Esse foi o

questionamento que fizemos porque os consumidores de baixa renda terão redução

de 5%. Gostaria de comemorar, principalmente por termos conseguido impedir um

aumento. Conseguimos impedir um aumento significativo, e ainda houve uma

pequena redução. Apresentamos dois questionamentos, e o primeiro se refere ao

cálculo que será utilizado para o reajuste do ano vem: que tenha o valor efetivamente

pago pelo consumidor. Se nos basearmos nesses 7,58% de aumento, a conta, no

ano que vem, já começará com aumento de 7,58%, o que não podemos admitir.
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Estou apresentando um recurso para a Aneel para que a conta de luz de abril do ano

que vem não comece com esse aumento de 7,58%. A nossa grande vitória foi não ter

deixado aumentar a conta de luz. Fizemos sustentação oral, apresentamos toda a

documentação, apresentamos quatro propostas e não recebemos questionamento

por parte da Cemig. Fiz todos os levantamentos, apresentei as propostas e questionei

vários pontos com relação à decisão dos Diretores da Aneel. Na minha avaliação, a

Aneel não tem a autonomia e a independência que deveria ter. Apresentei a denúncia

de que o ex-Governador Aécio Neves contratou o ex-Presidente da Aneel, Jerson

Kelman, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Light, que foi comprada pela

Cemig. Perguntamos qual seria a imparcialidade e a não interferência nesse

processo, já que ele era ex-Presidente da Aneel. Muito nos estranham as notas da

Aneel divulgadas pela imprensa, que não mostraram a tabela com redução de 10%

para alta-tensão e também não admitiram para a imprensa o seu erro; admitiram-no

apenas nas notas técnicas. A Aneel errou sim. Pela minha avaliação, esse roubo

favoreceu as companhias de energia. Se alguém quiser conferir, tenho em mãos o

documento com a posição da Aneel em relação ao recálculo, que ficou em torno de

9%. Finalizando, fico muito feliz, principalmente por não ter acontecido o aumento na

conta de luz. Votamos favoravelmente à indicação do Conselho Estadual de

Educação.

O Deputado Duarte Bechir - Presidente, quando tentou manifestar-se, o Deputado

Lafayette de Andrada o fez para que continuássemos a discussão do projeto votado

por esta Casa, referente à indicação dos nomes para o Conselho Estadual de

Educação na Câmara de Ensino Fundamental, assunto de extrema importância para

a política educacional do Estado. Mas o Deputado Weliton Prado, que nos antecedeu,

usou do expediente para trazer assunto diferente do que estava sendo discutido, e o

Deputado Lafayette de Andrada, não como Líder de governo, tentou interpelar para

que continuássemos a discussão da matéria relevante. Quero me juntar à

interpelação do Deputado Lafayette e dizer que todos nós temos a oportunidade de

nos manifestar a respeito de qualquer assunto que considerarmos importante.

Quando terminamos de analisar e de votar um projeto como esse, é natural que

queiramos nos expressar em relação a ele. Como se trata de ano eleitoral, o eleitor
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mineiro saberá analisar tudo o que ocorre no meio político. Por exemplo, não se trata

de, agora, trazer a este Plenário a discussão do Bancoop, dos mutuários de São

Paulo que estão sem casa, sem dinheiro. Quero dizer a V. Exa., aos demais

Deputados e a quem nos assiste que foi motivo de muita satisfação para nós a

aprovação do projeto que acabamos de votar, que normatizou o Conselho e indicou

os nomes dos Conselheiros. O primeiro deles é o da Profa. Suely Duque Rodarte,

nossa Secretária de Educação quando estivemos à frente da Prefeitura de Campo

Belo. É momento prazeroso para mim estar aqui e aprovar esse nome e os nomes de

todo o Conselho, porque sabemos da importância da educação como veículo de

transformação e desenvolvimento. Essas são as minhas considerações. Mais uma

vez quero enfatizar que a interpelação do Deputado Lafayette de Andrada destinava-

se tão somente a dar sequência à discussão, ao trabalho da manhã de hoje. Gostaria

ainda de dizer que, quando a Profa. Suely Duque esteve à frente da educação em

Campo Belo, fizemos uma verdadeira revolução e criamos o sistema de avaliação

municipal nos moldes do adotado no Estado. Analisamos os alunos em relação à

educação, ao comportamento e até mesmo à sintonia familiar que existe entre eles e

seus pais. Fizemos uma grande revolução em Campo Belo, e a Profa. Suely Duque,

depois de estar conosco à frente da Prefeitura de Campo Belo, foi Secretária da

Educação em Carmo da Cachoeira. De todos os nomes aprovados, quero frisar

novamente que fico muito feliz com a indicação do dela, que muito somará a esse

Conselho. Os nomes foram escolhidos após a análise primária da Comissão Especial,

de que também participei. Analisamos cada um deles. Sabemos que Minas Gerais

tem crescido muito em relação à educação. Quero manifestar ainda a grande

responsabilidade do Governador Anastasia, que, sempre muito perto das decisões do

Governador Aécio, dará continuidade ao seu trabalho. Quero manifestar a minha

confiança de que o trabalho crescerá e de que Minas Gerais continuará a ser

exemplo para todo o País em termos de educação. A consideração deste Deputado é

pela satisfação da aprovação desses nomes, especialmente o da Conselheira Suely

Duque Rodarte, da minha querida cidade de Campo Belo. Obrigado.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, votamos favoravelmente a que

possamos ter um bom Conselho e continuemos a melhorar a educação, como



____________________________________________________________________________
560

desejam o Governador Aécio, o Governador Anastasia, a Profa. Vanessa, o Gilberto e

outros da Secretaria e da Superintendência de Educação. Queria mencionar a forma

arbitrária, quase doentia, com que agiram o Ibama e a Polícia Rodoviária Federal, a

agressão contra os caminhoneiros que transportam carvão vegetal. Infelizmente,

baseados em uma lei de 1988 e em outra de 2004, sem avisar ninguém, o Ibama, um

órgão do governo federal, prendeu caminhoneiros que transportavam carvão sob a

alegação de que há uma lei de anos e anos atrás que os obrigava a ter três certidões.

Eles tinham duas. Assim, foram presos sem o governo federal fazer nada. Enviamos

correspondências ao Presidente Lula e ao Ibama porque não aceitamos que os

caminhoneiros de Minas Gerais sejam tratados como bandidos; e foi isso que o

Ibama, órgão do governo federal, fez com os caminhoneiros, aliás, quebrando a

cadeia produtiva do carvão vegetal, dos reflorestamentos e das siderúrgicas, tão

importante para Minas Gerais, haja vista que a crise financeira do ano passado quase

acabou com esse sistema. Portanto, não podemos mais ficar à mercê de técnicos

burocráticos que, às vezes, indicados pelo governo federal, não têm o mérito. Têm,

sim, a carteirinha de filiado no PT e, com isso, fazem esse tipo de terrorismo contra

pessoas corretas e sérias que estão trabalhando - os caminhoneiros cujos caminhões

foram apreendidos. Agora, eles terão de discutir judicialmente multas muito altas.

Estaremos atentos e brigaremos contra isso. Quero também dizer que sou Presidente

da comissão dos aposentados, pessoas educadas que sempre primam pelo bom

trabalho. Achataram o salário daqueles que recebem mais de um salário mínimo. O

perverso fator previdenciário, que era uma bandeira do PT, nunca mais foi bandeira

após o Presidente ter sido do PT. Pelo contrário, estamos lá lutando integralmente

com vários partidos, inclusive com o PTB. O Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá

comanda esse trabalho para uma recomposição salarial, e o governo federal não

aceita e quer massacrar os aposentados. Coitados dos aposentados. Felizmente,

estamos chegando a um acordo, pois o único percentual de reposição que o governo

aceita é 6,4%, um absurdo. Deveria ser semelhante aos números utilizados para

reajustar o salário mínimo. O que aconteceu com quem se aposentou com quatro ou

cinco salários mínimos? Hoje recebe um e meio ou dois salários mínimos, mas o

preço dos medicamentos aumenta o tempo todo. Vimos que a Aneel, não só no
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governo anterior, mas neste também, sempre concede aumentos maiores que o

devido, havendo necessidade até mesmo da interferência do Parlamento mineiro para

haver consenso. Então, vamos pressionar Brasília para que esse aumento seja o

mais perto da realidade. Aliás, teremos muito trabalho. Gostaria de tratar do último

assunto. Ontem foi publicada no “Minas Gerais” a desapropriação de terrenos por

onde passará o asfaltamento que ligará Coração de Jesus a Ponte dos Ciganos. O

Governador Anastasia prometeu esse asfaltamento, o projeto está pronto e agora

estão ocorrendo as desapropriações, a fim de que seja feita a licitação. Aliás, quero

agradecer a esta Assembleia a votação e a aprovação dessa estrada. Foi indicado o

nome de um carvoeiro antigo, uma pessoa que trabalhava e era o meu pai: Arlen

Santiago. Sendo assim, essa estrada de Coração de Jesus, passando por Ponte dos

Ciganos e indo até Brasília de Minas, recebeu o nome de Arlen Santiago, homem

honrado que sempre trabalhou muito. Agradeço a esta Assembleia por ter aprovado

esse nome e ao Prof. Anastasia por mandar o DER fazer todos os preparativos a fim

de asfaltarmos esse trecho tão interessante. Também parabenizo toda a Assembleia

pela aprovação do nome dos Conselheiros Estaduais de Educação. Obrigado, Sr.

Presidente.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Quero aproveitar a fala do

Deputado Arlen Santiago, pois aqui, nesta manhã, tratamos muito de escolhas.

Ontem Minas Gerais sofreu outra grande derrota: saiu da Presidência do Ibama o

ambientalista mineiro Roberto Messias, uma perda para Minas Gerais; ele saiu

praticamente escorraçado do governo Lula, do governo Dilma, mandado de volta para

Minas Gerais, onde, sem dúvida, continuará seu trabalho histórico em favor do meio

ambiente. Enfim, perdemos mais um cargo, como também, Sr. Presidente, perdemos

quanto à indicação do Desembargador Baía Borges para o Superior Tribunal de

Justiça, na qual esta Assembleia se envolveu. O Presidente Lula indicou um

Desembargador do Ceará com experiência de apenas dois anos e se preteriu o de

Minas Gerais. Neste governo Lula, Minas Gerais vem perdendo espaço nos Tribunais

Superiores; o governo Lula abandonou totalmente Minas Gerais. Não adianta a

candidata Dilma vir ao nosso Estado, depois de viver a vida inteira no Rio Grande do
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Sul, e colocar uma coroa de flores no túmulo do Presidente Tancredo Neves. Deveria,

então, colocá-la com um pedido de desculpas do PT, que se voltou contra o

Presidente Tancredo Neves. O PT expulsou seus membros que votaram a favor do

Presidente Tancredo Neves e agora acredita que trazer e colocar uma coroa de flores

no túmulo do Tancredo Neves resolverá a história. A história marcou o PT como o

partido que foi contra o Presidente Tancredo Neves; não há como apagar essa

história. Portanto, quero tratar dessa questão de escolha, de como o Presidente Lula

tem preterido, abandonado e esquecido Minas Gerais. Os números de acidentes nas

rodovias federais no final de semana prolongado, durante a Semana Santa,

demonstram o abandono das nossas estradas e a falta de policiais rodoviários

federais. Estamos lamentavelmente acompanhando isso. E vejam que recebemos

aqui uma crítica. O governador Aécio Neves completou um governo reconhecido em

todo o Brasil e internacionalmente, mas recebeu uma crítica por encaminhar à

Assembleia Legislativa os nomes para composição do Conselho Estadual de

Educação. Tive a honra de participar da Comissão Especial que analisou essas

indicações. Ouvimos todos; fizemos a sabatina. Alguns nos impressionaram muito,

como a Profa. Rosane Costa, que já foi Secretária de Educação do Amazonas e nos

deu uma verdadeira aula. Ela foi indicada do serviço público pelo Governador Aécio

Neves, como tantas outras professoras e tantos outros professores que são indicados

pela extensa folha de serviços. É dessa maneira que o governo de Minas faz as suas

indicações. Foram colocadas suspeitas sobre o nome do Governador Aécio Neves;

suspeitas de que montou um governo com auditoria-geral e auditorias setoriais,

fazendo permanentemente auditagens nas Secretarias, nos órgãos e nas autarquias.

É um governo transparente, portanto não podemos aceitar isso. Do outro lado, vemos

o governo federal, do Presidente Lula e da Ministra Dilma, colocar mineiros para fora,

preterir mineiros, preterir um Desembargador como Baía Borges, em quem todos os

mineiros têm a maior confiança. Ele faz parte da nossa Corte Eleitoral, mas foi

esquecido pelo Presidente Lula e pela Ministra Dilma. Ora, perdemos Roberto

Messias, um dos nossos ambientalistas que é um exemplo para todos. Ele saiu pela

porta dos fundos do governo federal; foi mandado embora. É dessa maneira que

vemos esse governo federal, diferentemente do governo Aécio Neves, do governo
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Anastasia, do governo do PSDB, que envia a esta Assembleia Legislativa nomes para

avaliação. Minas Gerais não aceitará coroa de flores; Minas Gerais quer que a

história seja contada. Os mineiros não esquecerão essa história. O mineiro Tancredo

Neves foi abandonado em um momento importante da história do Brasil pelo PT, que

votou contra ele. Essa é a verdade. Não adianta a Ministra Dilma vir até aqui. Os

mineiros não esquecem. Conhecemos a nossa história. Obrigado, Presidente.

O Deputado Marcus Pestana - Sr. Presidente, farei dois pequenos registros:

primeiro, toda vez que vejo o Deputado Weliton Prado se pronunciar lembro-me do

meu entusiasmo juvenil dos tempos de movimento estudantil, mas acho que a

democracia se consolidou no Brasil e precisamos ser muito cuidadosos com algumas

questões. Ninguém tem monopólio da verdade e das boas intenções. Temos que ser

muito cuidadosos, até porque podemos sofrer desse mesmo veneno com a

abordagem de nomes e biografias. Por ser amigo e grande admirador do Jerson

Kelman, técnico de renome internacional, um dos maiores especialistas em energia

de todo o Brasil - não foi à toa que sobreviveu no governo Lula, tendo sido Presidente

da Agência Nacional de Águas - ANA -, gostaria de registrar que, como Secretário

Executivo do Ministério do Meio Ambiente, tive o privilégio de gozar da amizade dele

e conhecer de perto a sua competência, a sua consistência técnica. E tanto é

verdade, que o próprio governo do PT, a Ministra Dilma, Ministra de Minas e Energia,

o indicou para a Aneel, já tendo sido ele Presidente da ANA. Agora, é preciso ter uma

visão mais profissionalizada de Estado. O Governador Aécio, também mostrando

toda a sua clareza, a sua visão, arregimentou o Kelman para um desafio fundamental:

por intermédio da Cemig, foi indicado como Presidente da Light, a fim de recuperar,

dar o padrão de qualidade Cemig à Light, para que o povo do Rio de Janeiro possa

usufruir a mesma qualidade que o povo mineiro usufrui na área energética. Então

quero fazer esse desagravo ao Jerson Kelman, autoridade internacional no assunto,

na questão do aproveitamento da água e na questão energética; pessoa acima de

qualquer suspeita, com profundo espírito público e compromisso com a ética. Quero

fazer esse registro, porque sou seu amigo e me vejo obrigado a isso. Faço outro

pequeno registro para acompanhar o meu caro companheiro Deputado João Leite.

Achei efetivamente um despropósito, uma hipocrisia a atitude da ex-Ministra Dilma,
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candidata à Presidência da República, que ontem foi ao túmulo do Tancredo

depositar uma coroa de flores. Todos devem homenagear esse grande brasileiro que

foi Tancredo Neves, fundador da Nova República. Mas essa visita da Ministra Dilma

deveria ser acompanhada de uma autocrítica. Ao chegar lá, deveria, publicamente,

pedir desculpas ao Brasil pelo equívoco profundo do PT: quando estava em jogo a

transição democrática, ele se ausentou do colégio eleitoral. Poderia ter propiciado a

permanência do regime autoritário através da candidatura Paulo Maluf; deveria não

só fazer uma autocrítica, pedir desculpas ao Brasil e à memória do Tancredo, mas

também aos Deputados petistas Beth Mendes, José Eudes e Airton Soares, expulsos

do PT por terem votado no Tancredo pela fundação da Nova República, pela

redemocratização do País. O PT clama muito por coerência e comparação, então

vamos comparar, sim: no momento em que estavam em jogo a liberdade e a

democracia, o PSDB e todos os democratas votaram em Tancredo no Colégio

Eleitoral; ao contrário, o PT se ausentou e puniu com expulsão os três Deputados

petistas que votaram a favor da liberdade e da democracia. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, primeiro, gostaria de cumprimentar os

novos Conselheiros referendados pela Assembleia Legislativa. Desejo-lhes muito

êxito no trabalho em benefício da educação de nosso Estado. Em segundo lugar,

gostaria de trazer uma notícia do interesse de todo o funcionalismo da Assembleia

Legislativa, que diz respeito ao pagamento que é feito através do Banco do Brasil.

Realmente, isso tem causado uma grande preocupação. Alguns funcionários nos

procuraram, para verificarmos e resolvermos com carinho essa questão. A direção da

Assembleia Legislativa não tem a obrigação de providenciar um espaço na Casa para

o Banco do Brasil, que, sendo uma instituição à parte, tem de resolver os seus

problemas. Nós, da Mesa, estamos negociando com o banco para que, amanhã,

instale novamente um segundo caixa, com cadeiras, principalmente em respeito aos

aposentados, para que os pagamentos que serão feitos a partir da próxima sexta-

feira sejam agilizados. O Banco do Brasil tem de tomar uma decisão e providenciar

um espaço próprio e ampliado, já que, por seu intermédio, é feito o pagamento de
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todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Não será possível vermos todo

aquele acúmulo de funcionários, sobrecarregando aquela pequena agência, sem que

haja uma solução definitiva para isso. O Banco do Brasil tem de assumir o seu papel

e a sua responsabilidade e tem de resolver essa questão definitivamente, para não

termos de ouvir, a todo o instante, reclamações e mais reclamações, pois isso é ruim

para a Casa, para os funcionários e para o próprio banco; não é bom para ninguém. A

direção da Casa procurará o Banco do Brasil, para que, definitivamente, tome uma

posição e resolva o problema, a fim de que seja encerrado o pesadelo do dia do

pagamento na Assembleia Legislativa, pois o atendimento tem sido ruim e tem

causado dificuldades, principalmente para os aposentados, nas dependências da

Casa. Há uma agência perto da Assembleia Legislativa, mais ampla, que pode

distribuir, assumir e fazer o que quiser, mas isso tem de ser resolvido, pois esse

problema não pode ser empurrado para a Assembleia Legislativa, causando

dificuldades para a sua administração. Esse é o primeiro assunto; o outro é o

seguinte: a Mesa da Assembleia Legislativa está analisando o que tem sido levantado

nos quatro cantos desta Casa. Os estagiários não são empregados e não recebem

salário, mas uma bolsa. É bom deixar isso bem claro, pois consta na própria lei

federal que criou a condição de estagiário. Estamos verificando a possibilidade e o

impacto de conseguirmos algum aumento nessa bolsa para os estagiários, mas não

podemos nem devemos vinculá-lo a qualquer aumento de salário da Casa. Isso

também tem de ficar bem claro. A Mesa tem trabalhado sob a Presidência do

Deputado Alberto Pinto Coelho. Todos nós, que a compomos, como o Deputado

Weliton Prado, temos a consciência de procurar oferecer o melhor e o máximo

possível a todos os funcionários e também aos estagiários, aos terceirizados, à

Assprom e a todos os que apóiam a Assembleia de alguma maneira, mas de forma

legal, respeitando-se o que é permitido. Estamos avaliando a possibilidade de algum

aumento para os estagiários, mas sem jamais pretender vinculá-lo à questão

funcional da Casa, pois não podemos fazer isso, já que criaremos uma situação que

não é a melhor para a Assembleia. Pedi a palavra, pela ordem, para prestar esses

esclarecimentos. Como iniciei, gostaria de encerrar parabenizando todos os novos

Conselheiros e pedindo a cada um que cumpra o seu papel em prol de uma melhor
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educação para Minas Gerais. Essas eram as minhas considerações, Sr. Presidente.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputados e Deputadas desta Casa, nesta manhã,

quero dizer a todos os que nos assistem pela TV Assembleia que, como Deputada

Estadual, uma das representantes da mulher mineira nesta Casa, temos o orgulho de,

pela primeira vez, uma mulher ser Ministra da Casa Civil do governo federal. É uma

pessoa que tem uma história de vida, que lutou pela democracia e que foi perseguida

por isso; uma mulher reconhecida, até mesmo pela Oposição, pela capacidade, pela

inteligência e pela competência administrativa. Orgulha-nos muito a sua visita a Minas

Gerais. Ontem ela esteve em Ouro Preto e em São João del-Rei e hoje estará em

Belo Horizonte. À noite, falará para a juventude. Foi Secretária do governo do Rio

Grande do Sul no início do governo Lula.

Sabemos que o Brasil é um dos países cujo índice de participação da mulher no

Parlamento e no poder público é menor que em outros países bem pequenos da

América do Sul e da América Latina. Não podemos desmerecer o papel da mulher

somente por uma questão de disputa política. Sabemos que o PT historicamente foi

um dos partidos que mais lutaram a favor da democracia com as Diretas Já e

conseguiu, com o governo Lula, paralisar as privatizações que ocorriam no governo

passado. Imaginem se o Brasil tivesse privatizado a Petrobras com o pré-sal,

Deputado Weliton Prado, como fez com a Vale do Rio Doce. Percebemos o que

ocorreu com a telefonia e quantos problemas existem nas operadoras. Não podemos

retirar o foco desse assunto. A Ministra Dilma é mineira, embora toda a sua história

política posterior tenha se dado no Rio Grande do Sul. É mineira de nascimento;

ninguém pode tirar esse mérito dela. Temos que nos orgulhar disso, e não dizer que

estão saindo mineiros do governo federal. Lá o Ministro Patrus Ananias, funcionário

desta Casa e ex-Prefeito de Belo Horizonte, se desincompatibilizou do governo.

Disse-nos, recentemente, numa reunião, que se orgulha muito de ser funcionário de

carreira da Assembleia de Minas, que, de fato, é referência nacional. O Ministro Hélio

Costa, das Comunicações, também mineiro, desincompatibilizou-se agora. Portanto

não podemos, em razão de disputas políticas, legítimas e democráticas, desmerecer

a mulher mineira nem a mulher brasileira. De forma alguma, a mulher não está contra

os homens; está ao lado do homem. Precisamos, homens e mulheres, estar lado a
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lado para construir essa sociedade. Temos grandes desafios, e a segurança pública é

um deles. É preciso construir uma cultura da paz. O nosso desafio é grande, pois

vivemos numa difícil situação em consequência do tráfico, das drogas e dos crimes

em nível mundial. Há também a questão penitenciária. O sistema penitenciário está

falido. Existem iniciativas importantes, como o Pronaf, do governo federal, mas são

passos pequenos diante desse grande problema. É necessário unirmos forças a partir

daquilo que nos aproxima, ou seja, a defesa das nossas lideranças, do potencial do

nosso país, para travarmos uma disputa em alto nível. Faço, neste momento, esse

registro nesta Casa.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado. Sr. Presidente, quero fazer um ligeiro

comentário sobre a eleição dos novos membros do Conselho Estadual da Educação.

Ouvi um pronunciamento e até um pedido de voto contrário à indicação do Professor

Faiçal, da Universidade de Itaúna. Conheço o Reitor, o Promotor de Justiça de

Almenara, há mais de 30 anos. Acompanhei a sua carreira ilibada como membro do

Ministério Público. É um homem equilibrado, que sempre assumiu uma postura muito

sólida a respeito dos assuntos, sem ser xiita, sem ser exacerbado, sem perseguir

Prefeitos, como uma pequena parcela ainda continua fazendo, o que enodoa o

Ministério Público. O Conselho Estadual de Educação ganha muito com a presença

do Faiçal. A Universidade de Itaúna é vitoriosa, é um dos maiores câmpus do Estado

de Minas Gerais; tem as suas raízes fincadas em Almenara, tanto que lá há um

câmpus avançado dirigido pelo seu irmão, muito bem comandado pelo ex-Prefeito de

Almenara, o nosso companheiro Chaue Chequer. Muitas vezes, através da imprensa,

uma notícia enodoa a vida de uma pessoa, por isso precisamos conhecê-la. O que

aconteceu em Itaúna foi uma pressão da imprensa, um “denuncismo” em relação ao

Reitor que transformou a Itaúna em uma universidade. Não existe Itaúna sem

universidade. A universidade hoje é 70% de Itaúna, não só pelo número de alunos e

pela economia, mas também pela importância de Itaúna em razão da universidade. E

o responsável por isso foi o Prof. Faiçal, emérito Promotor de Justiça, cidadão de

grande importância, que conhecemos há 30 anos. Peço licença a V. Exa. para

registrar o nosso conhecimento da importância da Universidade de Itaúna não apenas

nessa localidade, mas também nos seus câmpus avançados, especialmente o de
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Almenara, que é comandado pelo nosso companheiro, ex-Prefeito e advogado

brilhante, Chaue Chequer. Queremos dar o nosso testemunho a respeito da vida do

Prof. Faiçal e sobre o quanto merece estar no Conselho Estadual de Educação. Acho

que o Conselho é que ganha com a sua presença. O Prof. Faiçal não precisa de

cargo público ou de estar aqui ou ali: o que já fez, o que já construiu marca a vida

dele em toda a história de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, seguindo a fala

do Deputado Getúlio Neiva, inicialmente faço referência à felicidade de todos em ver

aprovados os nomes dos Conselheiros do Conselho Estadual de Educação nesta

manhã. De modo especial, refiro-me ao meu prezado irmão e amigo Prof. Faiçal

David Freire, cuja história de vida dedicada à educação e ao povo de Itaúna dispensa

maiores comentários. A nossa Universidade de Itaúna é um exemplo, uma referência.

Tenho a alegria de ter uma filha, a minha caçula, cursando Odontologia nessa

universidade. Sei da seriedade, da competência, do exemplo que ali é dado em

termos de boa educação, e isso se deve muito ao dinamismo do Prof. Faiçal e de

toda a sua equipe. Tê-lo no Conselho de Educação é um ganho para toda a Minas

Gerais, como ter os demais membros. Destaco, com alegria, a Sra. Rosane Marques

Crespo Costa na Câmara de Ensino Médio, de extrema importância, obrigação

prioritária do Estado para formar os nossos jovens. Hoje, também com o Programa de

Educação Profissionalizante - PEP -, vemos tantos jovens se profissionalizando, o

que é essencial para a maioria, que precisa de renda para bancar o próprio curso

superior, para ocupar um espaço no mercado de trabalho. Vivemos um momento de

alegria, mas, ao mesmo tempo, quero falar de uma preocupação e quero registrá-la

aqui com o propósito de que toda esta Casa esteja unida para buscar, junto à

Advocacia-Geral do Estado - e se for o caso, aos órgãos da Justiça, especialmente

eleitoral -, uma melhor interpretação da portaria do Tribunal Superior Eleitoral, que

está impedindo que se firmem convênios entre o Estado e entidades filantrópicas,

instituições. Sabemos que o terceiro setor é essencial para a vida da comunidade,

para o bom funcionamento das estruturas públicas. Hoje não dá para imaginar, por

exemplo, saúde pública sem a parceria com o terceiro setor. São justamente as

Santas Casas, os hospitais filantrópicos que dão suporte à rede do SUS. Não dá para
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imaginar a área social sem creches, sem asilos que cuidem de questões sociais,

obrigação do Estado, que o faz em parceria com o terceiro setor; não dá para

imaginar, por exemplo, a recuperação de drogados, aqueles que sofrem pelo vício

das drogas. Hoje a lei, ao descriminalizar o uso, estabelece a obrigação do Estado de

recuperá-los, em lhes dar possibilidade de tratamento. Os poderes públicos federal,

estadual e municipal não têm praticamente nenhuma casa, nenhum estabelecimento;

são todos do terceiro setor. Imaginem você não poder fazer convênio entre o poder

público e o terceiro setor ano sim ano não, porque a interpretação que está sendo

dada é de ser este um ano eleitoral e, a partir do dia 1º de janeiro, não se pode mais

fazer convênios. É um equívoco terrível isso. Estou me referindo a isso porque estive

em Lavras. Já estão garantidos recursos para o Hospital Vaz Monteiro, mas também

precisamos ajudar a Santa Casa de lá. Garantimos recursos para a Santa Casa de

Nepomuceno. Temos demanda para implantar UTI no Hospital de Piumhi, e graças a

uma emenda parlamentar nossa do ano passado, houve a reforma e os

equipamentos já estão sendo comprados pela Secretaria. Piumhi está às margens da

050 e é uma cidade grande e próspera, que acaba dando suporte às cidades

vizinhas, como Capitólio, Pimenta, Doresópolis, Vargem Bonita e São Roque de

Minas, que não possuem UTI. Aliás, só terão UTI se fizerem convênio, mas não se

pode fazer convênio. E as pessoas morrerão porque foi criada uma burocracia? É

preciso fiscalizar para não haver uso da máquina administrativa, para ninguém fazer

proselitismo eleitoral. É preciso haver grande fiscalização nisso. Agora, parar o poder

público sob o pretexto de que o ano é eleitoral, é como se a democracia fizesse mal

para o País. Precisamos fortalecer a democracia no País, e não travá-la, querendo

fazer com que os bons paguem pelos maus. Porque um ou outro faz uso

inapropriado, não podemos dizer que é proibido fazer convênio. As creches precisam

de apoio; as Apaes precisam de apoio; os asilos, os hospitais filantrópicos, as

entidades que prestam serviço à comunidade também. O que se tem de fazer é

fiscalizar aqueles que usam equivocadamente o dinheiro público. Proibir o uso de

dinheiro público em benefício do cidadão, como se isso fosse tornar uma eleição mais

limpa, é a maior estupidez. Não podemos nos calar. Estou vendo o tempo passar.

Portanto, temos de estar todos unidos, base do governo e Oposição, pois nesse caso
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não há bandeira partidária. Precisamos de mecanismos para fiscalizar o uso do

dinheiro público. Isso é indiscutível. Mas não podemos deixar de fazer parcerias para

atender bem à área da saúde, da educação e social.

O Sr. Presidente - Quero agradecer e, se o Deputado Domingos Sávio me permite,

concordar com V. Exa., que está coberto de razão. Ontem estive em Brasília e tive a

preocupação de verificar se alguns Ministérios estão celebrando convênios. Recebi

informações positivas. Conversei agora de manhã com o Deputado André Quintão,

que também entrou em contato com determinado Ministério, que está fazendo

convênios. Conversamos com o Líder do governo, Deputado Mauri Torres, para

solucionarmos esse problema em Minas Gerais. A contribuição de V. Exa. será

fundamental para garantirmos recursos para as entidades sérias. Caso contrário,

como V. Exa. disse, elas poderão até paralisar os seus trabalhos.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço a importante contribuição de V. Exa.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.542/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de 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 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
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Requerimento do Deputado Agostinho Patrus Filho; aprovação - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.542/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 3.855/2009; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do

requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.417/2009; aprovação

na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.612/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.586/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

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

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria

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

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Rômulo

Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé

Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
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anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta

de Emenda à Constituição nº 14/2007 e os Projetos de Lei nºs 2.215/2008 e

4.207/2010, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite, e as Indicações,

Feitas pelo Governador do Estado, dos Nomes das Sras. Suely Duque Rodarte, Irene

de Melo Pinheiro, Avani Avelar Xavier e Arminda Rosa Rodrigues, do Sr. Antônio dos

Reis e Silva, das Sras. Magda Lopes Campbel, Keyla Mayumi F.M. de Melo, Maria

Aparecida Sanchez Coelho e Rosane Marques Crespo, do Sr. Tomás de Andrade

Nogueira, da Sra. Ângela Imaculada L. de Freitas e do Sr. Faiçal David Freire para

Membros do Conselho Estadual de Educação, apreciadas na extraordinária realizada

hoje, pela manhã.

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

e os Projetos de Lei nºs 3.857 e 3.858/2009 sejam apreciados em último lugar, nessa

ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.542/2009, do Deputado Doutor Viana,

que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades da maçonaria localizadas no Estado. A Comissão do

Trabalho opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

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

Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.855/2009, do Governador do Estado,
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que altera a Lei nº 15.975, de 12/1/2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura. Vem

à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando o adiamento da votação do

Projeto de Lei nº 3.855/2009. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

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

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.417/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.612/2008, do Deputado Gilberto

Abramo, que institui a notificação compulsória a ser adotada pelos estabelecimentos

de ensino nos casos de violência contra a criança e o adolescente, no âmbito do

Estado. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

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

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.612/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.586/2009, do Deputado Ruy Muniz,

que institui a Política Estadual da Saúde do Homem e dá outras providências. A

Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

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

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 3.586/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.490/2008, 3.138, 3.449, 3.518, 3.547 e

3.654/2009, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/4/2010

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de

1º/4/2010: ofícios dos Srs. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, e Edson

José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas

Gerais. 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 5.784 e

5.786/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.178/2010. 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.
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Sala das Comissões, 8 de abril de 2010.

João Leite, Presidente - Antônio Júlio.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Vanderlei Miranda, Braulio Braz e Lafayette de Andrada (os dois

últimos substituindo os Deputados Delvito Alves e Fahim Sawan, por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Paulo Emílio

Gonçalves, Gerente Regional de Assistência Social Centro-Sul, convidando para

reunião da Comissão Local de Assistência Social - Clas -; e da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010: ofícios dos Srs.

Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e

Cultural e da Habitação e Urbanismo; Odair Cunha, 3º-Secretário da Câmara dos

Deputados; Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil; Frederico

Guinsburg Saldanha, Superintendente Regional em exercício da Polícia Federal; e da

Sra. Maria José de Figueiredo Siqueira, Promotora de Justiça. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 4.203/2010, que recebeu parecer por sua aprovação.

Registra-se o 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 próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo Valério e Doutor Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Wander Borges. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater

questões relativas ao mal de Parkinson e as providências que podem ser tomadas

pelo Estado para melhorar a qualidade de vida dos portadores dessa doença. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Eliana

Bandeira, Coordenadora do Mais Vida da SES, representando Antônio Jorge de

Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde; Guaraciaba Martins, Presidente da

Câmara Municipal de Timóteo; Luciana Ulhôa Guedes, fisioterapeuta e

fonoaudióloga; e os Srs. Gervásio Pierre Araújo Fraga, Presidente do Instituto

Parkinsoniano de Minas Gerais; e Lucas Henrique Maia Magalhães, médico

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

palavra ao Deputado Wander Borges, 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, 8 de abril de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Délio Malheiros.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2010

ATA

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

8/4/2010

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton

Prado. Havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a obter, em audiência pública,

esclarecimentos sobre a situação dos herdeiros da área denominada Fazenda

Peroba (antigo Bairro Ferrusso), desapropriada pelo poder público para organização

e estruturação do Bairro das Indústrias, em Contagem. O Presidente acusa o

recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:

Projeto de Lei nº 2.525/2008 (Deputado Vanderlei Miranda), no 1º turno. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras.

Geovania Cortes Abreu, Maria Aparecida Abreu e Carla Marques Barbosa, herdeiras;

e os Srs. Evandro Lopes da Costa Teixeira, Juiz Titular da 5ª Vara da Fazenda

Pública Estadual; Marco Aurélio Ferenzini, Juiz Diretor do Fórum de Belo Horizonte,

representando Célio César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais; Evandro Brandão, advogado; Getúlio Mota e Silva, advogado, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Carlin Moura - Délio Malheiros.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.707/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Mãe da Divina Providência de Pratápolis –

AMDP –, com sede no Município de Pratápolis.

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 1.707/2007 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mãe da Divina Providência de Pratápolis – AMDP –, com sede no Município de

Pratápolis, que tem como finalidade prestar auxílio e proteção a crianças carentes na

faixa de 7 a 14 anos, residentes na localidade.

Na consecução de seus propósitos, presta-lhes assistência socioeducativa,

ensinando-lhes trabalhos artesanais, cultivo de hortaliças e outras tarefas agrícolas

correlatas. Dessa maneira, a entidade proporciona aos seus assistidos atividades que

visem melhorar suas condições de vida e bem-estar, buscando a sua integração na

comunidade local.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.707/2007,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.664/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura – Ibrac –, 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 3.664/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Brasileiro de Arte e Cultura – Ibrac –, com sede no Município de Belo Horizonte, que

tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades assistenciais,

educacionais, culturais e esportivas, oferece cursos profissionalizantes objetivando à

integração de seus associados no mercado de trabalho, combate a fome e a pobreza

e disponibiliza assistência médica aos mais necessitados. Além disso, zela pela

preservação dos bens culturais e materiais de valor histórico e artístico, orienta a

comunidade sobre a conservação do meio ambiente e contribui para o

estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,

estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade da atenção à

criança e ao adolescente, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades

necessárias ao seu desenvolvimento humano, social e cultural.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.664/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.016/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Banda Musical de Mateus Leme, com sede no Município de
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Mateus Leme.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando a

Emenda nº 1, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei n º 4.016/2009 pretende declarar de utilidade pública a Banda

Musical de Mateus Leme, com sede no Município de Mateus Leme, que possui como

finalidade a disseminação da arte musical.

Na consecução de seu propósito, a entidade ministra o ensino gratuito a crianças

carentes, estudantes e pessoas interessadas, buscando a formação e o

aperfeiçoamento de músicos.

Dessa maneira, coopera com o aprimoramento cultural e social da população.

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

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

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

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

estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.016/2009,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Marcus Pestana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.200/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Ministério Galera de Cristo – MGC –, com sede no Município de

Juiz de Fora.

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 4.200/2010 pretende declarar de utilidade pública o Ministério

Galera de Cristo – MGC –, com sede no Município de Juiz de Fora, o qual tem por

finalidade desenvolver e apoiar ações em defesa da qualidade de vida dos

moradores.

A entidade desenvolve atividades assistenciais, esportivas, culturais e

educacionais; busca a socialização de pessoas carentes e ex-usuários de drogas;

promove seminários e divulga estudos, pesquisas e palestras com o intuito de

formular e sistematizar propostas que visem atender às reivindicações da população,

defendendo sempre a ética, a cidadania, os direitos humanos e outros valores

universais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.200/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.216/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Rodeiro, 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 4.216/2010 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São
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Vicente de Paulo de Rodeiro, com sede nesse Município, que tem como finalidade

prestar atendimento aos idosos residentes na localidade.

Envida seus esforços na busca de soluções práticas para o bem-estar de seus

assistidos por meio da criação de estabelecimentos destinados a abrigá-los, nos

quais fornece-lhes assistência médica e material, além de apoio moral e afetivo.

Dessa maneira, procura propiciar aos seus assistidos uma vida mais digna, visando à

preservação de sua saúde física e mental.

Atende, também, em caráter excepcional, pessoas não idosas portadoras de

deficiências físicas ou psicológicas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.216/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.233/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação João Diniz Ribeiro, com sede no Município de

Contagem.

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 4.233/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

João Diniz Ribeiro, com sede no Município de Contagem, que tem como finalidade a

prestação de serviços diversos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos

moradores dessa localidade.

Para a consecução de suas metas, a entidade desenvolve ações voltadas para o
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cultivo da harmonia e da cordialidade entre seus associados, além de promover

atividades culturais, sociais, desportivas, recreativas, educacionais e de saúde. A fim

de contribuir para a formação ética, profissional e esportiva dos jovens da

comunidade, a instituição desenvolve programas de combate ao uso de drogas e à

violência.

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 4.233/2010,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.245/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Vila Kennedy e

Adjacências – Amovika –, com sede no Município de Porteirinha.

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 4.245/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores da Vila Kennedy e Adjacências – Amovika –, com sede

no Município de Porteirinha, que tem como finalidade implementar ações na busca da

melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais.

Para alcançar seus objetivos, desenvolve atividades assistenciais, educacionais,
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culturais, esportivas e recreativas; protege a saúde da família, da maternidade, da

infância e da velhice; adquire medicamentos para doação e ambulância para

transporte de doentes até os grandes centros hospitalares; oferece cursos

profissionalizantes, objetivando a integração dos seus associados no mercado de

trabalho e promove a habilitação dos portadores de deficiência.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.245/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.057/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei nº 4.057/2009 altera a Lei n°

17.353, de 17/1/2008, que dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de

ocorrência de mata seca.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora a proposição

a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende modificar a Lei da Mata Seca, diploma exigido

pela Lei n° 14.309, de 2002, a Lei Florestal mineir a, para regulação do uso do solo

nas áreas de ocorrência de mata seca, de forma a aprimorar a descrição desse

ecossistema e distingui-lo como típico e peculiar da Região Norte de Minas.

A denominação Mata Seca em Minas Gerais se aplica à vegetação resultante do

contato entre os três biomas existentes no Estado, a Mata Atlântica, o Cerrado e a

Caatinga. Apesar de assemelhada a outras formações deciduais que ocorrem em

áreas de contato exclusivo da mata atlântica com a caatinga, nas proximidades do

litoral central da Bahia, ou mesmo do cerrado com a caatinga, no sertão desse



____________________________________________________________________________
585

mesmo Estado, a formação mineira, em especial a partir da face posterior da Serra

do Espinhaço, pode ser tratada como peculiaridade regional. Entende-se, assim, ser

possível dispensar ao ecossistema em comento uma delimitação específica e uma

denominação própria, como pretende o projeto, de modo que oportunamente

corrigimos essa denominação para “complexo vegetacional decidual norte-mineiro”.

O Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão, tem por objetivo corrigir

imperfeições no texto da proposta original e promover adequações técnicas de

redação, inclusive quanto à delimitação precisa para a área de abrangência da lei

com base nos limites geográficos dos tipos de vegetação do mapa “Biomas de Minas

Gerais”, que integra a publicação “Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para sua

conservação”, revista e atualizada em 2005 e cuja primeira edição foi aprovada pela

Deliberação Normativa nº 55, de 13/6/2002, do Conselho Estadual de Política

Ambiental – Copam.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.057/2009, no

primeiro turno, na forma do Substitutivo n° 1, a se guir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei nº 17.353, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a alteração do

uso do solo nas áreas de ocorrência de mata seca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 17.353, de 17 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 1º – A alteração do uso do solo, a conservação e a proteção da mata seca na

Região Norte de Minas, denominação conferida ao complexo vegetacional decidual

do Norte mineiro, observarão o disposto nesta lei e, supletivamente, a legislação

vigente, em especial a Lei n° 14.309, de 19 de junh o de 2002.

§ 1º – Para os efeitos desta lei, considera-se mata seca, ou complexo decidual da

mata seca, um ecossistema específico e peculiar do Estado de Minas Gerais,

predominante no domínio da caatinga, que se estende pelos domínios do cerrado e

da mata atlântica, compreendendo formações vegetais típicas que variam de caatinga

hiperxerófila e caatinga arbórea a floresta estacional decidual e semidecidual, com
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intrusões em veredas e vegetação ruderal de calcário.

§ 2° – A delimitação das áreas abrangidas por esta lei corresponde à Região Norte

de Minas ocupada pelos biomas da caatinga, do cerrado e da mata atlântica,

conforme o mapa “Biomas de Minas Gerais”, que integra a publicação “Biodiversidade

em Minas Gerais: um atlas para sua conservação”, revista e atualizada em 2005 e

cuja primeira edição foi aprovada pela Deliberação Normativa nº 55, de 13 de junho

de 2002, do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam.

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

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Gil Pereira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.135/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 456/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como finalidade autorizar a Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – a alienar os imóveis que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 4.135/2010 tem por escopo autorizar a Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – a alienar os seguintes imóveis de

seu patrimônio: apartamento nº 102 do Edifício Manaus, situado na Rua Engenheiro

Amaro Lanari, no Município de Belo Horizonte, constituído pelos lotes nºs 24 e 25 da

quadra 73 da ex-Colônia Adalberto Ferraz e registrado sob o nº 5.112 no Livro 2 do

Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; conjunto 17-C,

localizado no 17º andar do Edifício Conde de Prates, na Rua Líbero Badaró, nº 293,

1º Subdistrito-Sé, no Município de São Paulo (SP), com área construída de 338,61m²,
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e registrado sob o nº 39.986 no Livro 2 do Cartório do 4º Ofício de Registro de

Imóveis de São Paulo; prédio na Rua Cláudio Manoel, nº 1.205, no Município de Belo

Horizonte, em partes dos lotes nºs 18 e 24 da quadra 18 da 5ª seção urbana,

registrado sob o nº 26.929 no Livro 2 do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis

de Belo Horizonte; prédio situado na Rua Paraíba, nº 641, no Município de Belo

Horizonte, formado pelo lote nº 10 da quadra 27 da 5ª seção urbana, com área de

600m², e registrado sob o nº 39.679 no Livro 2 do Cartório do 3º Ofício de Registro de

Imóveis de Belo Horizonte; e prédio situado na Rua Gonçalves Dias, nºs 46 e 48, no

Município do Rio de Janeiro (RJ), interligando o prédio com o nº 116 da Av. Rio

Branco, e registrado sob o nº 70.527 no Livro de Registro Geral do Cartório do 2º

Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.

Em primeiro lugar, cumpre-nos esclarecer que os bens públicos são prestigiados

pela cláusula de inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros.

Contudo, tal regra não é absoluta, podendo a administração pública realizar certas

operações envolvendo bens de seu patrimônio sem ferir essa cláusula.

O regime jurídico dos bens públicos tem por objetivo protegê-los de atos de

aquisição da propriedade praticados por terceiros, obstar a dilapidação patrimonial

que pode ser levada a efeito por maus administradores públicos e salvaguardar a

continuidade dos serviços públicos.

A alienação dos bens públicos é inferida dos arts. 100 e 101 do Código Civil e é

expressamente admitida pela Lei Federal nº 8.666, de 1993, que estabelece normas

gerais de licitação e contratação. É termo genérico que designa qualquer ato que

tenha o efeito de transferir o domínio de certa coisa de uma para outra pessoa,

podendo dar-se por venda, troca, doação ou dação em pagamento.

A proposição em análise não utiliza, formal e expressamente, o termo “venda” como

instrumento hábil à transferência de domínio dos bens públicos em questão, o que

evidencia um equívoco de natureza técnica. O termo “alienar”, previsto no projeto, de

fato, equivale ao instituto da venda, que é uma das formas de transferência de

domínio.

A venda é instituto de Direito Privado regulada pelo Código Civil, embora possa ser

utilizada pela administração pública, caso em que essa transferência de domínio será
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norteada por princípios de Direito Público. As regras básicas atinentes à venda de

bens imóveis pelo Estado constam, como já destacado, na Lei Federal nº 8.666, de

1993, cujos comandos são de observância obrigatória por todas as entidades da

Federação.

O art. 17 da mencionada lei prevê como requisitos para a alienação de bens

imóveis da administração pública a existência de interesse público devidamente

justificado, a autorização legislativa, a avaliação prévia e a licitação na modalidade de

concorrência, dispensada esta nos casos tipificados na lei.

Igualmente, a Carta mineira, no art. 18, ao tratar da alienação de bens imóveis do

Estado, exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, salvo nos casos de

permuta e doação, observada a lei.

Na análise do projeto de lei em tela, cumpre destacar inicialmente que os cinco

imóveis, embora integrem o domínio público, não têm uma destinação pública

determinada nem um fim administrativo específico. Estando, portanto, desafetados de

função pública, podem ser objetos de alienação.

No que toca ao interesse público, que deve nortear a transferência de bem público,

na mensagem que encaminhou o projeto a esta Casa, o Governador do Estado

esclarece que a venda em questão tem por objetivo permitir que a Fapemig cumpra

seus fins institucionais com mais eficiência, uma vez que a gestão de imóveis –

inclusive sediados em outros Estados –, com os encargos e ônus decorrentes de sua

manutenção e conservação, não constitui objetivo precípuo da referida Fundação.

A avaliação prévia, outra exigência impostergável da alienação de bem público,

também foi atendida com o encaminhamento a esta Casa dos laudos de avaliação

dos imóveis que se pretende alienar, elaborados em conformidade com as Normas

Técnicas para Avaliação de Imóveis Urbanos, consubstanciadas na NBR 14.653

(partes 1 e 2), da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, e com a Lei

Federal no 5.194, de 1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro,

arquiteto e agrônomo, combinada com o disposto na Resolução no 218/73, do

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Confea. Foram

analisados os fatores influenciáveis como localização, posicionamento,

acessibilidade, características construtivas e arquitetônicas, idade aparente e estado



____________________________________________________________________________
589

de conservação e consideradas ainda pesquisas de mercado, estudos matemáticos e

estatísticos, tendências do mercado imobiliário.

De acordo com a documentação apensada à proposição, o apartamento 102 do

Edifício Manaus, situado na Rua Amaro Lanari, no Município de Belo Horizonte, foi

avaliado em R$145.000,00; o conjunto 17-C do Edifício Conde de Prates, situado na

Rua Líbero badaró, em São Paulo, em R$500.000,00; o imóvel da Rua Cláudio

Manoel, em Belo Horizonte, em R$4.800.000,00; o prédio da Rua Paraíba, também

na Capital mineira, em 1.400.000,00; e o imóvel da Rua Gonçalves Dias, no Rio de

Janeiro, em R$8.380.000,00.

Com respeito à autorização legislativa, que deve preceder a alienação, a Lei no

8.666, de 1993, não menciona, mas é certo que a lei autorizadora deve identificar

claramente o objeto da alienação, não podendo ser uma simples autorização geral, o

que equivaleria a uma delegação ilegal de competência do Poder Legislativo.

Ressalte-se, contudo, que a autorização para alienar vários bens, desde que

descritos e individualmente caracterizados, como no caso do projeto em exame, não

constitui lei geral.

Outro ponto que merece atenção diz respeito à licitação, exigência, em princípio,

inafastável do processo de alienação de bens públicos. É importante destacar que

não é qualquer modalidade de licitação de que se pode valer a administração pública

para alienar bem que integra seu patrimônio, pois a Lei no 8.666, de 1993, exige que

a modalidade seja a de concorrência. Por essa razão, entendemos que é necessário

explicitar que a alienação se fará por procedimento licitatório na modalidade de

concorrência, cujas hipóteses de dispensa, constantes das alíneas do inciso I do art.

17 da mencionada lei, não abrangem a situação em questão. Essa indicação deve ser

feita no art. 2º do projeto, que estabelece que as alienações serão precedidas de

avaliação e licitação a cargo de comissão a ser designada pelo Presidente da

Fapemig.

Por fim, é importante observar que não é livre o uso do numerário auferido com a

alienação de bem público. Com efeito, nos termos do art. 44 da Lei Complementar

Federal no 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, tal numerário não pode

ser utilizado no financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos
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regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Nesse

aspecto, embora o projeto informe que os recursos provenientes da alienação dos

imóveis serão destinados ao atendimento dos fins institucionais da Fapemig,

consideramos necessário esclarecer que isso se fará com observância do

expressamente disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dessa forma, com o objetivo de promover as alterações pontuais destacadas, bem

como de adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos, na parte

conclusiva deste parecer, o Substitutivo no 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.135/2010 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Fapemig - autorizada a alienar, por meio de venda, os seguintes imóveis:

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

Lanari, nº 109, no Município de Belo Horizonte, constituído pelos lotes nºs 24 e 25 da

quadra 73 da ex-Colônia Adalberto Ferraz e registrado sob o nº 5.112, no Livro 2, no

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

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

na Rua Líbero Badaró, nº 293, 1º Subdistrito-Sé, no Município de São Paulo (SP),

registrado sob o nº 39.986, no Livro 2, no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis

de São Paulo;

III - prédio situado na Rua Cláudio Manoel, nº 1.205, no Município de Belo

Horizonte, em partes dos lotes nºs 18 e 24 da quadra 18 da 5ª seção urbana, e

registrado sob o nº 26.929, no Livro 2, no Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis

de Belo Horizonte;

IV - prédio situado na Rua Paraíba, nº 641, no Município de Belo Horizonte,

formado pelo lote nº 10 da quadra 27 da 5ª seção urbana e registrado sob o nº
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39.679, no Livro 2, no Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

e

V - prédio situado na Rua Gonçalves Dias, nº 46/48, no Município do Rio de Janeiro

(RJ), e registrado sob o nº 70.527, no Livro de Registro Geral, no Cartório do 2º Ofício

de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados

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

observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio

de 2000.

Art. 2º - As vendas de que trata esta lei serão precedidas de avaliação e licitação,

na modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo

Presidente da Fapemig.

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

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

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

- Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/4/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.464 a 4.471/2010 - Requerimentos nºs 5.845 a

5.860/2010 - Requerimentos dos Deputados Walter Tosta e outros, Rômulo Veneroso

e outros e Ivair Nogueira e outros - Comunicações: Comunicações da Comissão de

Meio Ambiente e do Deputado Elmiro Nascimento (2) - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Padre João, Antônio Júlio, Paulo Guedes, Weliton Prado e Dalmo

Ribeiro Silva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Rômulo Veneroso e outros e Ivair

Nogueira e outros; deferimento - 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 Júlio - Arlen Santiago - 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 Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -
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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)

Ata

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

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

Correspondência

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

OFÍCIOS

Do Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da República, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.205/2009 , do Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, encaminhando exemplar do

“Diário do Senado Federal” que contém o relatório final da subcomissão temporária

dessa Casa que participou do Fórum das Águas das Américas e do V Fórum Mundial

das Águas. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.208/2009 , da Comissão de Assuntos

Municipais.

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.408/2 010, da Comissão de Direitos

Humanos, e 5.543/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.204/2009, do Deputado Jayro Lessa .

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.292, 5.274 e 5.301/2009, da
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Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.150, 5.151 e 5.188/2009, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Gilberto Bernal Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba,

cumprimentando esta Casa pela criação do Expresso Cidadania e pela iniciativa de

levá-lo a esse Município.

Do Sr. Jorge Renó Mouallem, Prefeito Municipal de Itajubá, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 4.080/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.080/2009.)

Do Sr. Lindolfo Pena Pereira, Prefeito Municipal de Itapecerica (3), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 4.196 a 4.198/2010, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Da Sra. Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.542/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Célio César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça, acusando recebimento

de convite para reunião da Comissão de Direitos Humanos, formulado por meio do

Ofício nº 629/2010/SGM, e, devido à impossibilidade de comparecer, indicando o Sr.

Marco Aurélio Ferenzini, Juiz de Direito, para representá-lo. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

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

informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.191/2010, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.191/2010.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, agradecendo o

apoio desta Casa para a aprovação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 14/2007 e dizendo contar com o mesm o auxílio para a aprovação da

matéria em 2º turno. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007.)

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.950/2009 , do Deputado Fábio Avelar.

Do Sr. Eurico Bitencourt Neto, Secretário Adjunto de Planejamento, comunicando
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que essa Pasta está iniciando a elaboração do projeto de lei de diretrizes

orçamentárias para o exercício de 2011 e solicitando a este Poder que encaminhe

sugestões ao texto.

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

informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.333/2008, em atenção a pedido da

Comissão de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.333/2008.)

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.476/2009, da Cipe

São Francisco.

Da Sra. Cristiana Aguiar Guimarães, Assessora-Chefe da Corregedoria Eleitoral do

TRE-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.225/2009, do

Deputado Ademir Lucas.

Do Sr. Fernando Antonio Bonhsack, Chefe da Delegacia de Polícia Federal em

Montes Claros, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.459/2010, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Frederico Lobo de Oliveira, Secretário-Geral da Aneel, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.962/2009 , do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da Secretaria

Executiva do Ministério da Cultura (2), informando a liberação de recursos financeiros

em favor das instituições que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

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

Regimento Interno.)

Do Sr. Luciano Junqueira de Melo, Diretor Técnico da Superintendência Regional

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Sul de Minas, prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.765 e  4.766/2009, da Comissão de

Meio Ambiente.

Do Sr. Maurício Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.210/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Da Sra. Meire Moreira Cardadeiro, Delegada de Polícia da Comarca de Guanhães,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.607/2010, da Comissão de
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Segurança Pública.

Do Sr. Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado de Minas Gerais - Sindepominas -, agradecendo, em nome dessa entidade, a

aprovação, no 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007. (- Anexe-

se à Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007.)

Do Sr. Elmy Pereira Soares, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Assalariados e Agricultores Familiares de Rio Pardo de Minas, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio

do Ofício nº 1.538/2009/SGM.

Do Sr. Roberto Andrade, Presidente da Associação dos Notários e Registradores

do Estado de Minas Gerais - Serjus-Anoreg-MG -, encaminhando exemplar de cartaz

que atende ao disposto na Lei nº 18.586, de 15/12/2009, o qual foi produzido por

essa entidade e distribuído aos cartórios de notas e de registro civil do Estado. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Paulo Márcio Cabral de Oliveira, Assistente do Diretor do Núcleo de

Conciliação de 2ª Instância, da Justiça do Trabalho da 3ª Região, encaminhando

cópia da ata de audiência realizada nesse juízo em 15/3/2010. (- À Comissão de

Saúde.)

Do Sr. José Antônio Braga, Diretor-Presidente do Centro de Integração Empresa-

Escola de Minas Gerais, agradecendo voto de congratulações formulado por esta

Casa, em atenção a requerimento do Deputado Duarte Bechir, pelos 30 anos de

fundação dessa entidade.

Do Sr. Luiz Antônio Lobo de Abreu, Superintendente Técnico e de Fiscalização do

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-

MG -, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Meio

Ambiente encaminhado por meio do Ofício nº 462/2010/SGM.

Do Sr. Manoel Vítor de Mendonça Filho, Vice-Presidente Executivo da Gerdau

Açominas, agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa, em

atenção a requerimento do Deputado Doutor Viana, pelo fato de essa empresa ter

conquistado o Prêmio Mineiro de Gestão Ambiental em 2009.

Do Sr. Rogério Vilela Silva, Diretor Administrativo da Frutty Refrigerantes Ltda.,
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agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa, em atenção a

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pelos 60 anos de fundação dessa

empresa.

CARTÕES

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado, agradecendo

o envio do relatório final da pesquisa que objetivou realizar um diagnóstico do cenário

legislativo nacional.

Do Sr. Ronaldo Tadêu Pena, Reitor da UFMG, encaminhando relatório dos

trabalhos desenvolvidos nos últimos quatro anos de sua gestão. (- À Comissão de

Educação.)

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Desembargador, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Wander Borges por sua indicação para o cargo de 2º-Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado.

Do Sr. Bruno Terra Dias, Presidente da Amagis, agradecendo a participação deste

Legislativo no programa Pensamento Jurídico.

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 4.464/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos do Mandiocal -

Ascoam -, com sede no Município de Comercinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Mandiocal - Ascoam -, com sede no Município de Comercinho.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Fundada em 1993, a Associação Comunitária Amigos do Mandiocal,
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com sede no Município de Comercinho, é entidade sem fins lucrativos que tem como

finalidade precípua promover o desenvolvimento da comunidade onde se encontra.

Visando incentivar as ações implementadas pela Associação Comunitária Amigos

do Mandiocal, todas de caráter gratuito, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.465/2010

Dá denominação de Carlos de Faria Tavares ao trecho da Rodovia MGC-462 que

liga o Município de Patrocínio ao de Perdizes

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Carlos de Faria Tavares o trecho da Rodovia MGC-462

que liga o Município de Patrocínio ao de Perdizes.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2010.

Gustavo Corrêa

Justificação: Carlos de Faria Tavares nasceu em 17/3/1912, em São José do

Córrego do Anta, então Distrito de Dores do Indaiá, hoje Município de Córrego Danta.

Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da

Universidade de Minas Gerais, em 1938. Em 1943, ao lado de Virgílio de Melo

Franco, Pedro Aleixo, Milton Campos, Artur Bernardes, Magalhães Pinto e Afonso

Arinos de Melo Franco, foi signatário do “Manifesto dos Mineiros”, contra a ditadura

implantada no País à época. Em 1955, elegeu-se Deputado Estadual pelo Partido

Social Progressista-PSP -, tendo sido Vice-Líder da bancada e membro da Comissão

de Redação.

Durante o governo de Milton Campos, fundou a Caixa Econômica de Minas Gerais,

mais tarde conhecida como MinasCaixa, tendo sido seu primeiro Presidente. No

campo empresarial, foi presidente da Usina Wigg e da Itaminas. Foi também o

fundador da mineradora Minas Itatiaiuçu, que dirigiu até a data de sua morte, em

18/5/2004.
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Fato raro, a Minas Itatiaiuçu jamais recebeu qualquer autuação ou multa ambiental.

Por essa razão, Carlos de Faria Tavares mereceu o Troféu Defensor da Natureza,

entregue em 1993 pelo jornal “Estado de Minas”.

Carlos de Faria Tavares era irmão de Expedito de Faria Tavares, Deputado

Estadual, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Secretário do Interior e

Justiça e Conselheiro do Tribunal de Contas; de José de Faria Tavares, Deputado

Estadual, Secretário de Educação e de Segurança Pública, Senador da República e

Conselheiro do Tribunal de Contas; e de Dario de Faria Tavares, Deputado Federal,

Secretário de Saúde e Conselheiro do Tribunal de Contas.

Era viúvo de Risette de Oliveira Tavares, com quem teve dois filhos: Maria Beatriz e

o Embaixador Alfredo Carlos de Oliveira Tavares, também falecido.

- 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 4.466/2010

Declara de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Joaquim Antônio

Mariano, com sede no Município de Conceição do Pará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical

Joaquim Antônio Mariano, com sede no Município de Conceição do Pará.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Banda de Música Lira Musical Joaquim Antônio Mariano é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo precípuo difundir o

aprendizado de música e a execução de instrumentos musicais. Além disso, a banda

exerce um importante papel ao desenvolver atividades socioculturais com vistas a

difundir a música, transformando-a em centro de integração da comunidade de

Conceição do Pará e região.

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para

aprovação deste projeto.
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- 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 4.467/2010

Declara de utilidade pública a Creche Lar Criança Feliz, com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Lar Criança Feliz, com sede

no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2010.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Creche Lar Criança Feliz, com sede e foro no Município de Betim, é

uma entidade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial, educacional e cultural.

Tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico,

afetivo, cognitivo e social.

A Creche desenvolve trabalhos com crianças carentes de quatro meses a seis

anos, pautando-se nos princípios de respeito, dignidade, direitos da criança e

adolescente, sempre priorizando a primeira infância e seu desenvolvimento integral,

seja na forma individual ou coletiva.

Em face ao exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.468/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Festipen, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Festipen, 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, 13 de abril de 2010.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Cultural Festipen, com sede no Município de Belo

Horizonte, fundada em 16/3/2009, é uma entidade sem fins lucrativos e com duração

por tempo indeterminado.

Tem por finalidades incentivar e divulgar novos talentos musicais dentro das

penitenciárias; descobrir novos talentos musicais através da música e de outros

eventos culturais; possibilitar a criação de novos grupos musicais; incentivar a

produção musical e cultural dentro dos presídios; promover festivais de música e

outros eventos culturais nas penitenciárias, entre outras finalidades.

- 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 4.469/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova

Era - Consep -, 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 Nova Era - Consep -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2010.

Doutor Viana

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Era - Consep

-, com sede na Rua Adelino Felipe, nº 285, sala A, Bairro Serra, nesse Município,

constituído em 23/9/2000, é entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos.

Esse Conselho tem por objetivos 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 função dos

cidadãos e da comunidade; congregar as lideranças comunitárias da área,

juntamente com as autoridades policiais e de órgãos do sistema de defesa social,
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com vistas a planejar ações integradas de segurança que resultem na melhoria da

qualidade de vida da comunidade; propor aos órgãos de segurança em sua área de

atuação a definição de prioridades de segurança pública na área de circunscrição do

Consep, entre outros.

- 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 4.470/2010

Declara de utilidade pública a Associação Pró Ver do Brasil, com sede no Município

de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró Ver do Brasil, com

sede no Município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Pró Ver do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos,

fundada em 20/11/95, em Barbacena. Tem por finalidade primordial desenvolver

programas de educação e saúde voltados para a prevenção à cegueira, incluindo

consultas e tratamentos. A entidade está devidamente registrada no Cartório de

Registro Civil das Pessoas Jurídicas em Barbacena, e sua diretoria é composta por

pessoas idôneas e não remuneradas, conforme atestado de funcionamento fornecido

pela Delegacia de Polícia Civil do Município.

Assim, solicito 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 4.471/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores das Comunidades da

Parada, Pitangueiras, Cafundão, Vargem Grande, Barreiro e Palmital, com sede no

Município de Andrelândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores das

Comunidades da Parada, Pitangueiras, Cafundão, Vargem Grande, Barreiro e

Palmital, com sede no Município de Andrelândia.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação dos Moradores das Comunidades da Parada,

Pitangueiras, Cafundão, Vargem Grande, Barreiro e Palmital, com sede no Município

de Andrelândia, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 2/9/2001. Sua

finalidade principal é promover atividades sociais, culturais e desportivas visando a

melhoria das condições de vida da população local. A Associação encontra-se

devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca

de Andrelândia, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas,

conforme atestado fornecido pela Prefeitura Municipal.

Assim, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.845/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

IEF pedido de informações sobre o processo de indenização em razão das

desapropriações ocorridas para a criação do Parque Estadual da Serra Negra e

sejam essas informações prestadas de forma individual, listando-se todos os

beneficiários e indicando-se aqueles que já foram indenizados, bem como as datas

previstas para o pagamento aos remanescentes. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.846/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Saúde e à Presidente da Hemominas pedido

de providências para o incremento de campanhas relacionadas à conscientização da

população quanto à importância da doação de medula óssea. (- À Comissão de

Saúde.)
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Nº 5.847/2010, do Deputado Juninho Araújo, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes pedido de providências

para a inclusão de ciclovia no projeto que prevê o asfaltamento da LMG-760, que liga

o Município de Timóteo ao Município de São José do Goiabal, no trecho entre o

Município de Timóteo e o Distrito de Cava Grande, no Município de Marliéria. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 5.848/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Agrícola Comunitária Universo Verde pelos três

anos de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.849/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Essentia Fabule pelos quatro anos de sua fundação. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 5.850/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Comunidade Rural Muro de Pedras pelos nove anos de sua

fundação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.851/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Francisco Kupidlowski, Desembargador do Tribunal de

Justiça, por sua eleição para integrar a Corte Superior desse Tribunal.

Nº 5.852/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Antônio Armando dos Anjos, Desembargador do

Tribunal de Justiça, por sua eleição para integrar a Corte Superior desse Tribunal.

Nº 5.853/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Fernando Botelho, Desembargador do Tribunal de

Justiça, por sua posse como membro honorário do Instituto dos Advogados

Brasileiros. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.854/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Integração Nacional pedido de providências com vistas à implementação

do projeto de complementação de abastecimento de água, com captação e

distribuição de água potável para as famílias que integram a comunidade rural de

Freio, no Município de Coração de Jesus. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.855/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à
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Aneel pedido de providências para que seja sanado o problema de interrupção

constante dos serviços de energia elétrica oferecidos pela Cemig no Bairro Santa

Tereza, em Belo Horizonte. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 5.856/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos

Humanos - CAO-DH - e à Ouvidoria de Polícia pedido de providências para a

apuração das denúncias apresentadas por Míria Luíza de Andrade Alves contra o

Capitão Ataíde, conforme notas taquigráficas da reunião de 31/3/2010 dessa

Comissão.

Nº 5.857/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor José Antônio Baeta de Melo Cançado pedido de

providências para a apuração das denúncias de que a sede da Torcida Organizada

Galoucura teria sido arrombada por policiais militares, conforme notas taquigráficas

da reunião de 31/3/2010 dessa Comissão. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 5.858/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Promotoria Especializada em Defesa do Patrimônio Público pedido de

providências para a apuração da denúncia apresentada contra o Prefeito de Minduri,

conforme notas taquigráficas da reunião de 31/3/2010 dessa Comissão. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.859/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos

Humanos - CAO-DH -, ao Corregedor da PMMG, ao Ouvidor de Polícia do Estado e

ao Comandante-Geral da PMMG cópia das notas taquigráficas da 14ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão, realizada em 5/4/2010, e pedido de providências

para que sejam apuradas denúncias sobre práticas de abuso de poder, violação de

domicílio e ameaças por parte de policiais militares ocorridas em 19/2/2010, no Bairro

Vila Pinho, nesta Capital. Solicita, ainda, sejam encaminhadas a esta Casa

informações sobre as providências tomadas e seus resultados. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 5.860/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas a que seja

criada comissão para avaliar e propor um entendimento entre as partes no litígio que

envolve o Estado e os herdeiros dos antigos proprietários de terras desapropriadas

em 1941 no antigo Bairro Ferrusso, quando da implantação da Cidade Industrial,

traduzido nos Processos Judiciais nºs 002485.323.139-7 e 002485.239.160-6; a que

sejam convidados a participar dessa comissão o Advogado-Geral do Estado, o

advogado das famílias e os Juízes envolvidos nesses processos, visando à busca de

consenso entre as partes; e seja apresentado um projeto de lei capaz de encerrar a

demanda, com a indenização dos herdeiros. Solicita, ainda, seja comunicado a esta

Casa o encaminhamento dado a essa solicitação.

Do Deputado Walter Tosta e outros em que solicita seja constituída a Frente

Parlamentar Mineira de Acessibilidade.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Rômulo

Veneroso e outros e Ivair Nogueira e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Meio

Ambiente e do Deputado Elmiro Nascimento (2).

Oradores Inscritos

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

O Deputado Padre João - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, e

todos os presentes neste Plenário e nas galerias, como também todas as pessoas

que nos acompanham pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, gostaria de destacar aqui um pouco da história do PT.

Em fevereiro, o PT completou 30 anos. Trata-se de um partido bem jovem em

relação a outros, mas, quando foi criado, em fevereiro de 1980, contou com a

participação de lideranças já bem experimentadas, seja na história do movimento

social, seja na história do movimento sindical, seja, ainda, na história das Igrejas.

Enfim, contou com pessoas comprometidas com a luta pela justiça e pela superação

das desigualdades, pela garantia do acesso às políticas públicas e do direito à vida.

Muitas dessas lideranças já tinham uma história de grande relevância. Trata-se,

portanto, de um partido bem novo, no qual se destaca justamente a capacidade de
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garantir a sua democracia interna, a democracia no PT. Já realizamos quatro grandes

congressos com representantes, isto é, delegações de todos os Estados e regiões,

bem representativos, que levaram em conta o gênero e a faixa etária e asseguraram

a representação significativa das mulheres. Dessa forma, as vagas foram

asseguradas para a juventude e também para as raças. Contamos com a presença

da comunidade negra e dos indígenas. Na verdade, o PT é um partido que garante a

representação de todos os segmentos da sociedade. Aliás, a diversidade está

ocupando espaços públicos, ou seja, está no poder; essa diversidade é a realidade

brasileira. Em Minas Gerais, por exemplo, existem Prefeitos bem jovens, como o

Prefeito Diego, de Itaguara, bem como Prefeitos negros e índios, como o de São João

das Missões. Essa diversidade do PT é muito valorizada. No ano passado, houve, no

PT, um processo de eleições diretas. O PT é o único partido, no Brasil, que tem

eleições diretas. Todos os filiados votam, elegendo, assim, a direção, isto é, os

dirigentes em níveis municipal, estadual e nacional. Isso demonstra a sua capacidade

de assegurar a democracia, seja pelo Processo de Eleição Direta do PT - PED -,

realizado em novembro, seja pelo IV Congresso. É o único partido que realiza eleição

direta e considera que essa já é uma forma de valorizar todos os filiados.

O importante também é que não é uma eleição que exclui a chapa que perde. Esse

é um formato muito interessante do partido. Se existem duas ou três chapas, a

composição tanto da Executiva quanto do Diretório é feita dentro de uma

proporcionalidade. Se uma chapa obteve 30%, ela ocupará 30% tanto na Executiva

quanto no Diretório. Não se trata, portanto, de derrubar o outro, dominando o partido

somente a majoritária. A outra riqueza é esse formato dado depois das eleições à

composição da Executiva e do Diretório.

Eu estou falando do PED e do IV Congresso do PT, para chegar ao assunto

essencial, que quero ressaltar aqui. Na reunião da Executiva do PT, na noite de

ontem, ficou definido que o PT terá prévias no dia 2 de maio. O PT muitas vezes é

criticado: “O PT está sangrando; o PT está dividido”. Ora, isso é democracia! As

prévias, a exemplo do PED e do IV Congresso, valorizam toda a militância. Se

valorizamos o militante, ao elegermos os dirigentes do partido em níveis nacional,

estadual e municipal, com maior razão valorizamo-lo também na escolha do
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candidato ao governo.

Se o PT tem o privilégio de possuir dois bons candidatos - Fernando Pimentel e

Patrus Ananias -, por que não ouvir os militantes? São os filiados, são os militantes

do PT que vão para as ruas e vestem a camisa do projeto apresentado pelo partido.

Então, esses militantes vão às ruas com grande empolgação - também me considero

um militante do PT - e têm de ser ouvidos. A decisão tomada ontem pelo PT de

garantir as prévias foi muito importante. Logo, não se trata de divisão nem de

incapacidade de chegar a um entendimento. Aliás, há muito tempo, muitos setores do

PT estão buscando isso, visto que sempre achamos as prévias fundamentais para

ouvirmos os militantes. Essa é uma forma de valorizar o filiado do PT. Desse modo,

considero um acerto a realização das prévias no dia 2 de maio. Na verdade, o partido

poderia ter antecipado essas prévias, a partir das quais com certeza chegaremos a

um pré-candidato que esteja de acordo com o sentimento da militância, principal

responsável pela vitória de um projeto. Com essa decisão, o partido está excluindo ou

negando o diálogo ou o entendimento com os outros partidos da base aliada? De

forma alguma! Respeitamos os partidos da base aliada e consideramos sua

importância. É inegável a importância do PMDB no projeto nacional e no projeto

estadual.

É legítimo que cada partido da base aliada tenha seu pré-candidato, para

chegarmos a um entendimento e montarmos, de fato, um palanque que represente

um grande projeto para Minas Gerais. Isto é o mais importante: o projeto e, à frente

dele, lideranças que representem todas as forças políticas - não apenas internas - de

todos os partidos da base aliada. Então, é preciso chegar a um nome para garantir o

entendimento, pois o diálogo já vem existindo; todavia, para haver decisão, para se

bater o martelo, é preciso que cada partido tenha seu pré-candidato. Esse não é o

caso do PT, que ainda tem dois pré-candidatos. As prévias são um grande acerto

para valorizar a militância, que é a principal agente num processo eleitoral. Não

podemos enfiar goela abaixo decisões que vêm de cima para baixo. Não podemos

permitir comportamentos que, às vezes, acontecem na calada da noite. Por isso o PT,

mais uma vez, acerta e vem consolidando a democracia interna. Tivemos o PED e o

IV Congresso, precisamente de 18 a 22 de fevereiro, que definiu a nossa pré-
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candidata em nível nacional, a ex-Ministra Dilma Rousseff. Lá, nos últimos dias, a

Dilma foi definida não como candidata do Lula ou do PT, mas da base aliada, um

conjunto de partidos que já expressaram e externaram seu apoio a essa pré-

candidatura. Esse mesmo IV Congresso aprovou as diretrizes do plano de governo,

que serão apresentadas a todo o povo brasileiro na campanha. Aprovamos não só o

nome mas também diretrizes do plano de governo.

Diante disso, cumprimento as lideranças, todos os colegas da Executiva do Partido

dos Trabalhadores. Cumprimento nossos dois pré-candidatos: Patrus, que se

inscreveu no dia 5; e Pimentel, que se inscreveu ontem, colocando-se à disposição

do partido. Agora, cabe a nós, no dia 2 de maio, valorizando toda a militância do PT e

dos partidos filiados, escolher um nome. Será feito um diálogo respeitoso com o pré-

candidato já definido da base aliada, caso de Hélio Costa, do PMDB. O mesmo

acontecerá, se houver outro pré-candidato da base aliada, seja do PRB, seja do

PCdoB, por exemplo. É preciso haver esse diálogo para chegarmos ao entendimento

e abranger todas as forças na chapa, seja para Governador, seja para Vice-

Governador, seja para Senador, e assim garantirmos em Minas, a exemplo do que

ocorre no Brasil, um projeto democrático e popular que valorize o Estado a partir dos

servidores públicos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, venho a esta tribuna para dizer que o governo do Estado

de Minas Gerais tem feito uma publicidade bastante excessiva sobre os números da

insegurança pública. Ele vende a ideia para todos os cidadãos, principalmente

aqueles da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sem contar o interior, de que

Minas não tem mais problemas nessa área, que Minas conseguiu baixar todos os

índices de criminalidade. Mas vemos que, na realidade, está acontecendo justamente

o contrário.

Há 20 dias, comentamos que, para a Cemig ou a Copasa irem a alguns

aglomerados de Belo Horizonte, precisa da autorização dos traficantes. Hoje a Rádio

Itatiaia - ou a CBN, não sei bem ao certo - informava que, em alguns lugares, a

Cemig está deixando de prestar serviços porque não tem autorização do tráfico para
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entrar no local e resolver o problema da falta de energia elétrica. Em Contagem

decretaram o toque de recolher. O governo já deve ter feito o que sempre faz, com

muita competência, que é censurar a imprensa, amordaçá-la. Incendiaram outro

ônibus na cidade hoje, em represália à atuação da polícia. Isso está ocorrendo

porque o governo insiste em dizer mentiras, em dar informações incorretas. Com isso

valoriza o traficante, o bandido, que passa a se achar importante, pois pode fazer o

que quiser que a imprensa não noticiará, tendo em vista que o governo não deixa.

Assim, passa a comandar da forma que acha que deve e pode. A situação da

segurança pública em Contagem é uma das mais graves. O mesmo ocorre com o

sistema penitenciário em Minas Gerais. Sempre que se levanta a questão, as

pessoas dizem que o governo criou tantas vagas, o governo fez isso, o governo fez

aquilo, mas as cadeias continuam superlotadas, as fugas em massa continuam,

assim como ocorreu em Três Pontas. Aliás, avisei que isso aconteceria, porque estive

lá, não recebi informações. Enquanto houver apenas as fugas, está muito bom. O

duro será o dia em que os presos pegarem um agente. Às vezes apenas um agente

fica tomando conta de mais de 70 presos, num cubículo, sem nenhuma segurança

para quem quer que seja. E o governo diz que está tudo bem. Soubemos que houve

15 fugas lá em 10, 15 dias. O governo fará reformas. Quero dizer a todos os que

estão me ouvindo que já disse o que a Secretaria fará: trocará os fios pendurados -

em todas as cadeias é assim -, trocará a válvula das descargas das celas, e depois o

governo dirá que está fazendo uma reforma e resolvendo o problema dos

presidiários. Mas não é dessa forma que se resolve o problema! O governo está

tentando enganar a si mesmo, porque sabe que a realidade não é essa. O problema

é muito mais grave que aquele que noticiamos.

Na Penitenciária Pio Canedo, em Pará de Minas, existe o compromisso por parte da

Secretária de permitir uma população de, no máximo, 400 presos, mas há mais de

500. Vamos começar a denunciar e a cobrar do nosso Juiz de Direito de Pará de

Minas o cumprimento da regra que não permite a superlotação, porque, como a

situação está, daqui a alguns dias teremos lá 600, 700, 800 presos. Aí começam os

problemas que estamos enfrentando.

O mais grave, Deputado Ivair Nogueira, é o que está acontecendo em Contagem. O
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povo está respeitando muito mais o tráfico de drogas que determinou o toque de

recolher que a própria polícia. Isso ocorre por causa das informações incorretas, das

mentiras ditas pelo governo, que tem insistentemente feito publicidade quando afirma

que não há problema.

Ontem, Deputado Ivair Nogueira, a Cemig disse que está deixando de atender a

alguns aglomerados e favelas de Belo Horizonte porque não tem autorização para lá

subir - aliás, V. Exa. escutou isso, pois estávamos juntos. Onde está a nossa polícia

para dar segurança à Cemig, a fim de que cumpra o seu papel? Hoje os próprios

funcionários da Cemig não estão indo a esses lugares, uma vez que não têm

segurança. Na realidade, não prestam serviço algum, porque, além de não permitirem

que eles subam, ainda roubam os coitados, as ferramentas e tudo o mais, pois não

há segurança. No entanto o governo insiste em dizer que, em Minas Gerais, na

Região Metropolitana, os índices diminuíram muito, mas não sei quais são esses

índices. Lu Pereira e Cléber, meus companheiros de Pará de Minas, não sei para que

o governo quer mentir.

Na última quinta feira, houve o movimento das professoras, que estão insatisfeitas

com o aumento que o governo diz ter dado. Na verdade, ele não deu o aumento, pois

várias categorias da educação sofrerão uma diminuição dos seus salários. Isso já

está patente nas divulgações dos sindicatos representativos do funcionalismo público.

Não vimos sair uma linha na imprensa sobre o assunto. O que mais me assustou foi

ouvir uma Diretora do Sind-UTE dizer que não participará das manifestações no dia

21 de abril em Ouro Preto, pois sabe do aparato policial que ali será implantado para

não deixar que ocorram. Mas isso acontece não é de agora. Nos dois últimos anos,

em 21 de abril, o governo do Estado montou um aparato de guerra para não permitir,

ou para impedir a entrada de alguns militantes, principalmente os do nosso partido - o

PMDB -, que não faria manifestação alguma contrária ao governo. Pelo contrário,

faríamos uma manifestação pela liberdade, uma liberdade que hoje não existe em

Minas Gerais. É isso que iríamos fazer lá. No entanto fomos impedidos pela polícia de

lá chegar.

O aparato que se monta em Ouro Preto não condiz com a festa da liberdade, da

Inconfidência Mineira. Aos senhores que estão me ouvindo peço que façam uma
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avaliação e que estejam em Ouro Preto no dia 21 de abril. Se fizerem isso, verão um

aparato de guerra montado para uma festa cívica que nunca teve um problema com

agressão ou discussão, mas só as manifestações que os Governadores sempre

permitiram. Lembro que, com toda a oposição, o Governador Eduardo Azeredo não

impedia o povo de ficar lá vaiando, xingando, manifestando e cobrando ações do

governo. Agora, há sete anos, com o Governador Aécio Neves, isso não é permitido.

O governo chega o povo lá para trás, depois da estátua de Tiradentes. No final do

governo Itamar Franco, o povo ficou debaixo do palanque oficial das autoridades que

lá estão para prestigiar o grande momento cívico. Aliás, este deixou de ser cívico e

passou a ser uma vergonha para o governo do Estado e o povo mineiro, em razão do

aparato policial que lá se implanta e da forma como tudo está acontecendo.

Para V. Exa ter uma ideia, Deputado Paulo Guedes, ontem tivemos a informação de

que o governo quer fechar as entradas de Ouro Preto a partir do dia 15 de abril.

Talvez ele esteja sabendo que o PMDB estava programando uma grande festa em

comemoração aos 30 anos de fundação do nosso partido, que se deu em Ouro Preto.

Já estão criando dificuldades e querendo fazer barreiras na Praça Tiradentes a partir

do dia 15, ou seja, seis dias antes do evento. Quando promovem barreiras policiais

para não deixarem ninguém entrar, geralmente 36 horas antes do evento já começam

a criar dificuldades e os ônibus não podem chegar nem a população pode participar.

Tanto é verdade que a população de Ouro Preto está horrorizada com a maneira

como está sendo conduzida essa grande festa do dia 21 de abril.

O que mais me assusta, Sr. Presidente, é quando o governo fala em liberdade -

liberdade essa que Minas Gerais não tem mais.

Lembro-me da posse de Tancredo Neves - nós já militamos, era aquela briga toda,

naquela grande virada do nosso partido, o PMDB -, e ele, da porta do Palácio, gritava:

“O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade!”. Fico pensando que Tancredo

Neves deve estar virando cambalhotas no túmulo. Ele não pode estar conformado e

satisfeito com o que está acontecendo em Minas Gerais, onde não se tem mais

liberdade. A nossa liberdade é uma peça de ficção, a imprensa não pode se

manifestar, está amordaçada, não pode divulgar as manifestações contra o governo.

Se for a favor do governo, até que ela noticia.
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Fazendo esse apanhado da falta de liberdade, quero falar sobre a falta de liberdade

que vive a população de Contagem. Eles não têm liberdade hoje para fazer uma

compra no seu bairro, porque existe um toque de recolher; depois de 18 horas, o

ônibus não pode transitar; os moradores não podem fazer compras; o dono da

mercearia teve de dar seus produtos para que eles não se perdessem, pois ele não

pode comprar nem a população pode fazer suas compras lá.

Que liberdade é essa que vivemos em Minas Gerais? Vemos a impotência dos

sistemas de segurança pública. Será que a inteligência do nosso sistema de

segurança pública não sabia dessas dificuldades de Contagem? Será que a

segurança nossa não sabe quem são aqueles que determinam o toque de recolher?

E vão lá, com todo aquele aparato, helicóptero andando para lá e para cá, que é até

muito bonito, mas que é muito mais atração o helicóptero andando para lá e para cá

do que a realidade da prisão daqueles que determinaram o toque de recolher.

Isso está me parecendo - essa questão de injustiça - o que está acontecendo na

área de saúde de Minas Gerais. Tem dinheiro sobrando para fazer postos de saúde -

o PSF -, mas não tem dinheiro para cuidar da saúde da população. No entanto, para

fazer o prédio, tem. Há lugar em que não cabe um PSF, mas existem três ou quatro

PSFs, e ninguém fala nada, ninguém toma providência. Esse é outro assunto tão

grave quanto a segurança pública, a saúde de Minas Gerais. Estão fazendo PSF para

tudo quanto é lado, aumentando o custo operacional, os PAs não dão conta de fazer

o atendimento, os hospitais estão quebrando, pois gastam o dinheiro com construção.

Para construir, é preciso manter; para manter, há custo.

Fico indignado em ver as informações incorretas do governo, a mentirada que se

implantou. E às vezes ficamos aceitando passivamente. Não posso aceitar, até

porque fui um que lutou pela liberdade da imprensa; fui um que sofreu muito com o

Golpe Militar. Fui um dos poucos Deputados que sofreram atentado nesta Casa,

quando puseram fogo no meu gabinete. Ninguém se lembra, passado recente. Sou o

único Deputado sobre o qual o governo do Estado emitiu uma certidão falsa, para

tentar denegrir minha imagem. Uma certidão falsa, emitida pela Secretaria de

Fazenda, tratando-me como se eu fosse um grande devedor do Estado de Minas

Gerais.
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Nós temos de ficar indignados, não podemos aceitar essa forma como o governo

quer conduzir. O governo quer mostrar para a população, com propagandas

enganosas, aquilo que não fez. Ele deveria mostrar as coisas boas que fez. E houve

várias ações interessantes do governo em nosso Estado que deveriam ser mais

divulgadas, ao invés de serem divulgados números falsos, números mentirosos,

dados estatísticos monitorados e controlados. E o mais grave: esse controle

exagerado da imprensa, principalmente da imprensa de Minas Gerais. Mas, um dia,

vamos ter a liberdade de gritar: “Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós!”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, público presente e que nos acompanha pela TV

Assembleia, volto a esta tribuna para fazer algumas comparações e um balanço do

Plano de Aceleração do Crescimento - PAC -, do governo federal, e discutir um pouco

sobre as prévias que vão acontecer no Partido dos Trabalhadores para a escolha do

nosso candidato ao governo.

Inicio parabenizando o governo do Presidente Lula e a ex-Ministra Dilma Rousseff

pela atenção que têm dado a Minas Gerais ao contemplar obras importantes em

nosso Estado, que contará com um volume de investimentos da ordem de

R$50.000.000.000,00. Muitas dessas obras já se encontram em andamento; outras

estão previstas para o PAC 2. Ressalto a importância da recuperação da BR-135, do

trevo de Curvelo a Montes Claros, uma obra reivindicada há mais de 15 anos a vários

governos. Agora o Presidente Lula e a ex-Ministra Dilma Rousseff, atendendo ao

chamado da bancada de Minas Gerais, dos Deputados votados no Norte de Minas -

entre eles, o senhor, na região de Curvelo -, fazem desse sonho uma realidade: a BR-

135, de Curvelo a Montes Claros, já está quase pronta. É um grande investimento,

uma obra que está ficando impecável e que vai mudar um pouco a nossa realidade,

minimizando as dificuldades que enfrentávamos para ter acesso à Capital do Estado.

Já estamos na fase final dessa importante obra, que é a recuperação total da BR-135,

no trecho de Curvelo a Montes Claros, e a duplicação do trecho que vai do Trevão a

Sete Lagoas.

Outra obra importante incluída no PAC é a continuação da BR-135, no trecho de
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Itacarambi, Manga, Montalvânia à divisa com a Bahia. Graças a nossa luta e

empenho, e ao compromisso assumido conosco pela ex-Ministra Dilma Rousseff e

pelo Presidente, no mês passado foi feita a licitação de três lotes da BR-135: de

Montalvânia à divisa com a Bahia; de Montalvânia a Monte Rei; e de Monte Rei à

cidade de Manga. Os três trechos serão iniciados ainda neste ano, provavelmente

nos próximos 30 dias, e já estamos negociando com o governo e com o Ministério do

Transporte a data da ordem de serviço. Pretendemos levar o Ministro do Transporte à

cidade de Manga, para que faça a ordem de serviço da BR-135 naquele trecho de

Manga até a divisa com a Bahia, bem como a ordem de serviço para a recuperação

do trecho de Manga a Itacarambi, cujos estudos estão sendo finalizados e cuja

pavimentação também será licitada ainda neste ano. Lembro que, enquanto isso não

acontece, o governo vai fazer toda a manutenção - também nos próximos 30 dias

teremos máquinas na pista, de Manga a Itacarambi, para proceder à recuperação

daquele trecho, que está intrafegável.

E os investimentos não param aí. Houve, por parte do governo federal, vários

investimentos na construção de barragens, como a do Pinhão, no Norte de Minas, e a

de Setúbal, no Vale do Jequitinhonha, onde estivemos em janeiro, com o Presidente

Lula e a ex-Ministra Dilma Rousseff, para a inauguração dessa importante obra. Vale

lembrar que outras obras importantes incluídas no PAC já foram inauguradas e outras

estão em fase de inauguração, como a construção da usina de biodiesel em Montes

Claros e as obras de revitalização do Rio São Francisco. Muitas já estão em

andamento, como a rede de esgoto e a estação de tratamento de Buritizeiro, Ibiaí,

Matias Cardoso, São João da Ponte e várias cidades da calha do São Francisco. Há

outras em fase de licitação. O investimento do governo federal na revitalização do Rio

São Francisco é de mais de R$500.000.000,00, e isso se deu a partir de uma

reivindicação da Cipe São Francisco, Comissão por mim presidida. Realizamos várias

reuniões para ouvir os colegas Deputados. Graças a Deus estamos tendo uma boa

resposta do governo federal, que tem disponibilizado recursos para a referida

revitalização.

Outra obra importante do nosso governo, não só aqui no Estado mas também em

todo o País, é o programa Luz para Todos. Mais uma vez, cobro do governo do
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Estado e da Cemig uma atenção especial com o Norte de Minas. Bilhões e bilhões de

recursos foram investidos para garantir energia às pessoas da zona rural do Brasil. O

programa está avançado em todos os Estados, e em muitos deles se encontra em

fase final, com a conclusão de quase 100% das obras. Mas, em Minas Gerais, ainda

existem mais de 100 mil ligações a serem feitas, 70 mil delas no Norte do Estado. A

Cemig tem utilizado um critério do qual discordamos, que é priorizar as regiões ricas

e deixar as regiões pobres para depois. E isso tem acontecido sempre. No programa

Luz para Todos, a Cemig tem feito isso com o Norte e o Noroeste de Minas e com o

Vale do Jequitinhonha. Inúmeras cidades estão com os projetos atrasados. Portanto,

fazemos uma cobrança ao Governador Anastasia, que assumiu agora o governo:

esqueça um pouco a sua campanha política e cuide do governo, pois a Cemig não

nos está dando uma resposta, Sr. Governador; está de braços cruzados. As pessoas

estão esperando as obras. Há obras paralisadas em todo o Estado, a exemplo de

fabriquetas, poços artesianos, escolas e postos de saúde. Ademais, há uma série de

obras prontas de outros governos que foram feitas no Norte e Noroeste de Minas e no

Vale do Jequitinhonha, mas nem mesmo nelas há energia, pois a Cemig não está

dando conta do recado. Ela só se preocupa em vender ações, em especular nas

Bolsas de Valores, em arrecadar bilhões e bilhões de reais todos os anos e não se

preocupa em fazer o dever de casa, que é garantir energia às populações mais

distantes. Essa deveria ser uma missão para a Cemig, até porque o programa Luz

para Todos já disponibilizou os recursos.

Em 2008, somente em um dos convênios, o governo federal disponibilizou mais de

R$600.000.000,00 para a Cemig, e, até hoje, as obras não saíram do papel.

Vivenciamos um problema seríssimo em São João das Missões, onde mais de 800

famílias dos índios xacriabrás ainda não receberam energia em sua reserva. Estive

também no Noroeste do Estado, em Arinos, e pude perceber que 1.800 famílias estão

na lista de espera há mais de quatro anos, e a Cemig não toma providência. Da

mesma forma, o Município de Januária está com mais de 3 mil pessoas na lista de

espera do programa Luz para Todos. A Cemig recebe os recursos e não desenrola o

processo.

Portanto, utilizamos este espaço para fazer essas cobranças. Aproveito também a
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oportunidade para agradecer ao Ministro da Educação e, mais uma vez, ao

Presidente Lula, que ouviu o nosso pedido. No mês de janeiro, quando esteve em

Araçuaí, em uma reivindicação do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, o

Presidente anunciou a liberação de 12 novas escolas técnicas para aquelas regiões,

beneficiando as cidades de Brasília de Minas, Bocaiúva, Espinosa, Monte Azul,

Janaúba, Joaíma, Taiobeiras, Manga, Grão-Mongol, Pompéu, Ibirité e Lagoa Santa.

Portanto, mais 12 escolas técnicas serão construídas em Minas Gerais pelo governo

federal em parceria com a Unimontes. Essas obras fazem parte do programa Brasil

Profissionalizado, do Ministério da Integração.

Vale ressaltar também que, além dessas 12 escolas que serão construídas agora, o

governo do Presidente Lula, em sete anos de mandato, já construiu no Brasil 214

novas escolas técnicas, três vezes mais do que havia no Brasil em 500 anos.

Quero também agradecer à ex-Ministra Dilma Rousseff, que, naquela oportunidade,

em Araçuaí, anunciou a inclusão da BR-367 no PAC, atendendo a uma velha

reivindicação dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, ligando a região à BR-116 e

dando importante acesso ao escoamento da produção do Vale do Jequitinhonha. Era

uma reivindicação antiga referente a uma estrada que estava paralisada, pela

metade. Orçada em R$300.000.000,00 e garantida agora no PAC 2, será uma

importante obra do nosso governo para a região.

Agradeço também o volume de recursos. São muitos recursos em várias áreas -

educação e saúde -, programas importantes, recuperação de rodovias, asfaltamento

de outras rodovias que estavam paralisadas. Vale ressaltar aqui a importância do

PAC, um programa que está mudando a cara do Brasil, o carro-chefe do governo do

Presidente Lula, e que prevê o investimento de mais de R$1.500.000.000.000,00.

São vários investimentos na geração de empregos. O Programa de Aceleração do

Crescimento já provou que veio para ficar, que está gerando oportunidades e

empregos. O governo do Presidente Lula comemora mais de 12 milhões de

empregos com carteira assinada e, até o final do seu governo, se Deus quiser,

chegará a pelo menos 15 milhões, provando o compromisso do Presidente Lula,

quando candidato, em 2002, de gerar 10 milhões de empregos com carteira assinada.

Graças a Deus, atingimos essa meta e estamos numa nova perspectiva de avançar
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cada vez mais. Um Brasil que cresce, que gera oportunidades, que tem respeito

mundial. Temos um grande líder, aprovado não só pelos brasileiros: o Presidente Lula

hoje tem aprovação e o respeito mundial, o que orgulha o povo brasileiro. Teremos a

Copa do Mundo, as Olimpíadas, e muito mais oportunidades daqui para a frente. O

Brasil entra numa nova era.

Precisamos que esses avanços que estão ocorrendo no País cheguem a Minas

Gerais. É por isso que teremos uma candidatura do PT para disputar as eleições de

2010, seja com Fernando Pimentel, seja com Patrus Ananias, os dois candidatos que

disputarão as prévias em 2 de maio. Independentemente de quem vença as prévias,

digo, ressalto e reafirmo que a nossa bancada na Assembleia e o nosso partido estão

unificados, e que as prévias sempre foram um instrumento democrático usado pelo

PT. Seja Pimentel, seja Patrus, o nosso partido estará unificado para buscar as

alianças, para procurar os aliados e os partidos da base aliada em Minas, como o

PMDB, o PCdoB, o PSB, o PDT, o PP, para iniciarmos conversas, formarmos uma

chapa, uma grande coligação, e vencermos as eleições de 2010 em Minas Gerais.

Estamos preparados para isso. Venceremos as eleições para dar continuidade ao

projeto instalado no Brasil pelo Presidente Lula e pela ex-Ministra Dilma Rousseff,

nossa candidata à Presidência da República. Precisamos dar prosseguimento às

obras do PAC em Minas Gerais, idealizadas pelo Presidente Lula e pela Ministra

Dilma Rousseff, com muito mais harmonia, tendo aqui um governo do PT, com

Fernando Pimentel ou Patrus Ananias. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos e, mais uma vez, agradeço a todos

que acreditaram e ajudaram, de uma forma ou de outra, na campanha contra as

tarifas abusivas praticadas pela Cemig, que fornece a energia mais cara do Brasil. Na

semana retrasada, estivemos na Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. Foi

definido em audiência pública, em reunião da Aneel, o percentual de reajuste do valor

da conta de luz para 2010. A Cemig pediu reajuste de quase 8%, e conseguimos fato

inédito, histórico: é a primeira vez em que há devolução do valor que os

consumidores pagaram a mais. Serão restituídos na conta de luz, por meio de
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abatimento. O aumento seria de 7,58%, mas houve redução média de 1,48%, porque

houve erro na conta de luz. Aliás, fruto da CPI da Conta de Luz, no Congresso

Nacional. O Deputado Federal Elismar Prado foi membro efetivo dessa CPI, que

detectou a fraude. Na minha avaliação, não foi erro, mas verdadeiro furto. As

concessionárias de energia de todo o Brasil terão de devolver bilhões e bilhões aos

consumidores, em decorrência dos aumentos desde 2002. O que houve? Realizamos

sustentação oral no plenário da Aneel e apresentamos várias propostas. Enfrentamos

um batalhão de advogados da Cemig e conseguimos fazer com que algumas dessas

propostas fossem acatadas. Assim conseguimos fato inédito, a redução na conta de

energia elétrica pela segunda vez na história. A redução média foi de 1,48%; para os

consumidores de baixa renda, em torno de 5%; para o setor das indústrias e das

empresas, 10%. Essa foi realmente uma grande vitória.

Faço a seguinte ponderação: conseguimos a redução apenas referente ao

ressarcimento, o recálculo de 2009. Agora queremos saber o recálculo dos anos de

2002 a 2008. O consumidor tem direito ao ressarcimento relativo a esses anos. Em

relação a 2009, conseguimos impedir não apenas o aumento da conta de energia

elétrica, mas também conseguimos sua redução. Aliás, fizemos tabela. Para se ter

ideia, se não fossem as campanhas, nossas lutas e a mobilização, o aumento do

valor da conta de energia, de 2006 a 2010, teria sido de mais de 90%. Se não fosse a

campanha, hoje a conta de luz seria 90% mais cara. Em 2006, a Cemig pediu

aumento de 24%, e conseguimos que esse aumento ficasse em 5%, praticamente

cinco vezes menor. Em 2007, a Cemig pediu 20,88%, e conseguimos cerca de 6,5%,

ou seja, diminuímos muito esse aumento. Em 2008, a Cemig pediu 30%, depois

entrou com recurso pedindo 20,88%. Em 56 anos de Cemig, conseguimos a primeira

redução da história, -17%. Em 2009, a Cemig pediu 31,79%, absurdo, quase 32%,

mas lutamos, batalhamos, apresentamos denúncia, estudos e conseguimos aumento

abaixo da inflação, em torno de 4,87%. Em 2010, a Cemig pediu 7,7%, e a redução

média ficou em -1,48%. Isso demonstra que vale a pena lutar. A mobilização é muito

importante. Além de todos os estudos realizados em relação ao dólar, à energia de

Itaipu, ao petróleo e a todos os fatores financeiros e econômicos, o que mais pesou,

para que houvesse a redução, foi o que temos denunciado há muito tempo: os erros
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no cálculo, o valor cobrado a mais dos consumidores. Conseguimos o ressarcimento

de 2009, mas a luta continua para os anos seguintes. Conseguimos importante

vitória: agora a Cemig explorará a internet e a TV a cabo pela rede elétrica.

Aprovamos uma emenda em que 90% dos lucros obtidos pela Cemig, ao explorar a

internet e a TV a cabo pela rede elétrica - espero que o serviço seja mais barato -,

serão utilizados para amortizar as tarifas. Para quê? Para diminuir o valor da conta de

luz. De quem é a rede? A rede é do consumidor. Quem pagou para fazer a rede? O

consumidor, você mesmo, o cidadão. Você pagou a construção dessa rede por meio

do pagamento sucessivo de contas de luz. Portanto a rede é sua. Se a Cemig vai

explorar esse serviço, terá de pagar-lhe como se fosse um aluguel. Os lucros obtidos

dessa nova empresa, da exploração da internet e da TV a cabo pela Cemig terão de

ser canalizados para o abatimento na conta de luz. Ficamos muito felizes com mais

essa vitória. Conseguimos aprovar o projeto; já é lei, pois foi sancionado. Isso mostra

o fruto, as grandes vitórias que alcançamos em relação à energia mais cara do Brasil.

Outra grande vitória diz respeito à Copasa. No ano passado, conseguimos impedir

o aumento do valor da água da Copasa. O preço da água é o mesmo do vinho. A

tarifa realmente é muito cara para um serviço essencial. Em muitas cidades, a

Copasa cobra por tratamento de esgoto, entretanto não têm esse serviço. O esgoto

corre a céu aberto, é jogado nos rios e nos lagos, poluindo o meio ambiente. O valor

cobrado pela água é realmente muito alto; repito, é preço de vinho. Conseguimos que

o governo criasse uma agência para regular o setor. Apresentamos várias denúncias

e esperamos que essa agência aja com autonomia e independência.

Quero relatar outro fato. Depois das campanhas vitoriosas, conseguimos acabar

com a taxa de incêndio residencial e conseguimos impedir a cobrança da taxa para

se chamar a polícia. Agora conseguimos mais uma grande vitória: a obstrução do

aumento do valor da água da Copasa em 2010; a criação da agência; e a redução da

tarifa de energia em 2008. As duas primeiras reduções na conta na história da Cemig

só aconteceram após as nossas campanhas. Conseguimos impedir que a conta de

luz ficasse 90% mais cara.

Agora estamos fazendo uma campanha relativa à telefonia. Sou autor do projeto

que extingue a assinatura mensal em Minas Gerais. Parabenizo o Fábio, radialista da
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“Rádio Favela”, que está permanentemente tratando desse assunto. Há uma grande

cobrança por parte dos consumidores de Minas Gerais; estão indignados, porque

essa cobrança é totalmente ilegal. Não se pode cobrar por aquilo que não é utilizado.

Essa cobrança foi criada para quê? Para fazer a criação das redes. Todavia as redes

em nosso país estão prontas desde 2006. Se estão prontas, não há motivo para

cobrar todo mês quase R$50,00. A cobrança é ilegal, indevida. O projeto está

tramitando aqui. Em Brasília, conseguimos criar uma comissão especial, da qual o

Deputado Elismar Prado é membro. Conseguimos que o projeto saísse da gaveta,

pois, após 10 anos, criou-se uma comissão especial para analisá-lo, o que valerá

para todo o Brasil. E o nosso projeto está tramitando nesta Assembleia, para acabar

com a assinatura básica da telefonia fixa em Minas Gerais. Temos a tabela da

telefonia. Vejam o absurdo. O serviço de telefonia no Brasil é o mais caro do mundo.

Falar ao celular no Brasil é 350% mais caro que nos Estados Unidos; 400% mais caro

que no México e na Rússia; 800% mais caro que na China; e 2.150% mais caro que

na Índia, onde o minuto custa R$0,02; aqui, custa quase R$0,50.

Outra questão seríssima é a internet. No nosso país, a internet tem uma conexão

muito lenta e um alto custo, e o valor do “megabyte” varia entre R$35,00 a R$109,00.

No Japão, 61MB custam R$0,50. A tabela está aqui. No Brasil, um único “megabyte”

chega a R$109,00.

Na França, 18MB custam R$3,00; no Brasil, chegam a quase R$100,00. Nos

Estados Unidos, quase 5MB custam R$6,00; no Brasil, 1MB chega a quase

R$100,00. Realmente o valor cobrado pela internet é altíssimo; a conexão é muito

lenta e com alto custo. Portanto nossa campanha é contra as tarifas abusivas

praticadas pelas empresas de telefonia.

Eu não poderia terminar sem fazer aqui justiça aos servidores. Explicitei aos

servidores da segurança pública que, todas as vezes em que eu estivesse no

Plenário, falaria, defenderia e mostraria a realidade da triste situação em que vive o

conjunto dos servidores do Estado; aliás, também os professores, que se encontram

em greve. O Estado não reconhece, não valoriza os servidores, não implementa o

piso nacional para os servidores da educação. Outra questão é que fiz compromisso

com os servidores da segurança pública, os policiais civis e militares, os Agentes
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Penitenciários, os Bombeiros Militares, em relação à PEC nº 300. Estive em Brasília,

com o Deputado Federal Elismar Prado, e participamos de atos para pressionar a

Câmara dos Deputados, como a base de governo e o Presidente da Câmara,

Deputado Michel Temer, para colocar a PEC nº 300 em 2º turno. Quem tiver coragem

que vote contra, posicione-se e assuma tal posicionamento. Agora, a PEC nº 300 é

fundamental. Há a PEC nº 308, que incorporou os policiais civis com o objetivo de dar

dignidade aos servidores da segurança pública. Falam que Minas Gerais tem uma

das melhores polícias, o que é verdade. Realmente fazem das tripas coração, pois há

pouca condição de trabalho. Faltam-lhes infraestrutura e condições mínimas de

trabalho; não têm equipamentos, coletes, viaturas, armamentos e realmente recebem

um dos menores salários, se comparados com os de outros servidores de todo o

Brasil. O Governador prometeu que os servidores públicos de Minas Gerais seriam os

mais bem valorizados do País, o que não acontece. Os servidores não recebem

auxílio-periculosidade. Mais de cem policiais foram mortos no trabalho, exercendo

suas funções, e infelizmente o governo não põe a mão na consciência, pois há

orçamento de mais de R$40.000.000.000,00, para valorizar os servidores da

segurança pública. Por isso estivemos com o Deputado Federal Elismar Prado, que,

apesar de ser da base do governo, assumiu o compromisso de votar a favor da PEC

nº 300, independentemente de votar em defesa dos servidores da segurança pública.

Aliás, ele está fazendo gestão com Deputados da base do governo para que o projeto

entre em pauta.

E mais, apresento-lhes contracheque de servidor da educação. Vejam só a triste

realidade em que se encontra o servidor da educação. Um professor que tem curso

superior, formado e capacitado, recebe salário-base menor que um salário mínimo,

como podemos ver. Este é o contracheque de servidor profissional da educação. É

vergonha, é triste ter de mostrar contracheque com valor menor que um salário

mínimo como o salário inicial de um professor. Um Estado que tem uma das maiores

economias do País, com orçamento de quase R$40.000.000.000,00, paga para um

professor qualificado, com curso superior, menos de um salário mínimo. É

vergonhoso, portanto apresento nossa solidariedade aos servidores da educação,

aos serviçais, que realmente atendem com muito carinho os estudantes e encontram-
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se sem dignidade, sem condições de trabalho. Novamente vejam aqui o

contracheque dos servidores da educação do nosso Estado, que recebem salário

inicial menor que um salário mínimo. O servidor paga pelo Ipsemg e infelizmente não

conta com tratamento, com especialistas. Em Belo Horizonte, também não há

enfermeiros, médicos, ou seja, é um caos total. O governo deve mais de

R$1.000.000.000,00 aos servidores do Ipsemg e não os paga, dá calote. Este é o

triste quadro. Muitas vezes, há dinheiro para construir centro administrativo e fazer

outras obras, mas o valor real do salário de um profissional da educação é o que

apresento aqui: R$367,00 é o salário inicial de professor no nosso Estado. Quer dizer,

menos de um salário mínimo, como estou mostrando para toda a população do

Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Cumprimento o Deputado Doutor Viana, os

caríssimos pares desta Casa, a TV Assembleia e nossos amigos que nos dão hoje o

privilégio da honrosa visita neste Plenário Juscelino Kubitschek. Inicialmente,

parabenizo e agradeço, mais uma vez, os amigos Vereadores pela presença,

especialmente ao Prefeito Juliano e ao Vice-Prefeito Geraldo, de Ingaí. Agora, há

pouco, estivemos na Cohab, com Ademar, Élder, Celso, Girvânio e João Luiz. Mais

uma vez, o Município de Ingaí firmou contrato para a construção de moradias no

Município. Portanto parabenizo o Prefeito Juliano pela sua competência como

administrador, bem como sua operosa Câmara Municipal, que está em Belo

Horizonte, hoje, assinando mais um novo conjunto habitacional para nossa querida

Ingaí. Parabenizo toda a população de Ingaí, na pessoa do Prefeito Juliano, do Vice-

Prefeito Geraldo e de todos os Vereadores. Cumprimento também o caríssimo amigo

Zetola, de Andradas, que nos acompanha pela TV Assembleia, na querida Andradas.

A “Folha Andradense” é a força máxima do jornalismo da região, com toda a sua

representatividade.

Sr. Presidente, apesar de ser por poucos minutos, achei importantíssimo ocupar

esta tribuna para comentar hoje, em nosso Plenário, artigo da mais alta importância

escrito no “Jornal do Brasil” pelo jornalista Aristóteles Drummond, tão respeitado e
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conhecido, nacionalmente e internacionalmente, pela sua excelência. Ele escreveu no

Caderno 1, na página A-11, na data de hoje, no “Jornal do Brasil”, no Rio de Janeiro.

(- Lê:) “Meritocracia e boas Companhias. O ex-Governador Aécio Neves exibiu toda a

sua modernidade em entrevista nas Páginas Amarelas da ‘Veja’. Mostrou maneira

nova de olhar a política e justificou seu orgulho em ser político e a satisfação pelos

90% de aprovação de sua gestão por parte dos mineiros.

Constatar que a nova geração de homens públicos vem com ideias e mentalidades

renovadas é animador. Ainda mais neste momento da vida nacional, sob o fogo

cruzado das denúncias, das descobertas chocantes como as do governo de Brasília,

da ocupação de cargos públicos por elementos desqualificados, em nome de sistema

de partido único misturado com sindicalismo velho e Prefeitura como a do Rio entrega

os recursos de seus funcionários a pessoa sem carreira, sem história ou de má

história.

O moderno Aécio Neves não dispensa os ensinamentos e a intuição do homem

público herdados do pai, Aécio, e do avô Trancredo. E credita o reconhecimento a

seus dois mandatos aos resultados obtidos, tendo como base o critério da

meritocracia no preenchimento de cargos, sem prejuízo da presença de políticos em

importantes funções de sua administração. Deu ao Brasil, pelo menos, duas estatais

que são referência de eficiência e credibilidade - Cemig e Copasa, premiadas por

diversas entidades independentes. A primeira, inclusive, tem posição de destaque

nos mercados internacionais onde atua, e seus investimentos hoje estão em todo o

território nacional. A segunda foi praticamente refundada.

No campo político e eleitoral, ousou em nome dessa modernidade - ignorada pela

cúpula de seu partido -, que encarna e que colocou à disposição do Brasil quando

passou por cima de diferenças políticas, e realizou o maior programa de obras da

história de Belo Horizonte em parceria com o Estado e a Prefeitura. E assim elegeu

um Prefeito que uniu essas forças em nome de resultados para a população.

Entregou o “Choque de Gestão”, que se tornou referência nacional, ao Prof. Antonio

Augusto Anastasia, consagrado no quadro do serviço público federal e estadual, de

quem fez seu Vice-Governador e agora candidato a mais um mandato. Aliás, esta

candidatura cresce e já está plantada em todos os partidos da base governista - não
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em função de conchavos e acordos, mas, sim, pelo respeito ao sentimento mineiro

que quer a continuidade e se orgulha de seus referenciais de gestão eficiente, justa e

voltada ao interesse social. O nome surgiu naturalmente, assim como cresce a

adesão popular à medida que a sua candidatura é mais divulgada. E, mostrando que

sabe reconhecer e valorizar os políticos de alto nível, homenageia a todos os seus

aliados com a escolha de Alberto Pinto Coelho para compor a chapa mineira.

O Rio de Janeiro, onde outro jovem dessa geração do trabalho e da ordem governa,

acaba de ser avaliado, positivamente, num caso singular entre todos os Estados

brasileiros e no mercado internacional, pela sua severa política fiscal e pelo controle

orçamentário. Superada a questão inconstitucional e irracional dos recursos

provenientes de contratos vigentes na exploração do petróleo em suas costas, o Rio

poderá realizar a Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016, que podem mudar o

próprio País. Estes eventos são positivos quando bem organizados e preocupantes

quando tratados com leviandade e sob clima de tensão, como parece ser o caso da

Copa de 2010.

Essa é a escola do futuro; arquivará, pelo menos a partir das eleições de 2012 e

2014, os que vivem remoendo ressentimentos dos passado, figuras amargas. Ou o

caso de jovens, cercados de companheiros irresponsáveis, coniventes, se não

cúmplices, de atos primários de pirataria, como o que foi vítima o pecúlio dos

servidores municipais do Rio de Janeiro.” E termina, caríssimo Deputado Hely

Tarqüínio, essa bela lição que nos dá hoje: “Um Brasil novo surgirá certamente. E

justificará os sacrifícios de uma nova geração que plantou as bases do crescimento

com mérito e ordem, da qual foi feliz porta-voz recente o Gen. Leônidas Pires

Gonçalves”.

Com certeza, caríssimo Deputado Hely Tarqüínio, acima de tudo, essa é uma lição

dos valores que temos alicerçados na figura extraordinária do nosso líder maior, o

nosso Governador, e também do seu sucessor, que hoje governa Minas com

tranquilidade. Por que não dizer o mesmo da figura extraordinária do Presidente

desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, que, com certeza, reúne todo o ânimo e

toda a conciliação não somente do Parlamento, mas também do povo de Minas

Gerais para ajudar a governar Minas no próximo ano?
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O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Farei uma intervenção rápida, porque o

nosso tempo está esgotado pelo Regimento Interno, mas quero cumprimentá-lo.

Quero ainda fazer apologia da sua postura e fala, e reconhecer toda essa trajetória de

dois lustros do governo Aécio Neves, entregando realmente Minas Gerais em boas

condições, com as contas equilibradas, com empréstimos que têm fundamentação

econômica e levando Minas Gerais à posição que merece. Durante todo esse tempo,

o nosso Governador contou com o arquiteto do seu governo, o grande coordenador

técnico e político que foi Anastasia. Por isso mesmo, fazendo minhas as suas

palavras da meritocracia, o nosso Governador, pela luz que tem, indicou para

substituí-lo muito bem, e para a nossa alegria, pelo reconhecimento sob o aspecto

ético e do trabalho, o nome de Antonio Junho Anastasia. E, conjugando com ele,

temos certeza de que o Governador tem também em mente apoiar o Alberto Pinto

Coelho, nosso Presidente por dois anos, aqui repetindo novamente a Presidência

pelos seus méritos. Tenho certeza de que, com esses dois, Minas Gerais será feliz.

Portanto quero parabenizá-lo pela sua fala e ainda expressar o sentimento que, tenho

certeza, também é desta Casa, uma vez que até temos um documento solicitando e

reconhecendo o trabalho de Alberto Pinto Coelho como candidato a Vice-Governador,

junto com Antonio Anastasia. Parabéns pela fala, Deputado Dalmo Ribeiro.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Muito obrigado, Deputado Hely Tarqüínio. É das

boas companhias que precisamos, realmente. Por isso tenha certeza absoluta de

que, no seio desse artigo circulando hoje por todo o Brasil, por meio da imprensa

carioca e particularmente aqui, garantiremos a paz e o desenvolvimento deste

Estado, que, acima de tudo, é o maior catalizador do emprego, do desenvolvimento,

da economia e da paz social. Com certeza o nosso Estado, na ausência do

Governador, impossibilitado por questões eleitorais, está sendo conduzido pelo nosso

chefe também maior, aquele que tem o perfil extraordinário de maior gestor público

deste país. Homem honrado e de mãos limpas, que irá conduzir - já está -, com o

nosso caríssimo Presidente Alberto Pinto Coelho, os destinos da nossa Minas Gerais.

Isso é que é importante. E todos nós, parlamentares, ficamos felizes quando o Rio de

Janeiro vê também, na figura do nosso Líder Alberto Pinto Coelho, do Governador

Anastasia, e também do Líder estadista Aécio Neves, nesses três nomes, os
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expoentes, com certeza, da política mineira. Então quero destacar este momento que

estamos vivendo, parabenizando o Aristóteles Drummond, por quem tenho profundo

respeito, pelos arrazoados extraordinários que escreve com sinceridade, trazendo o

que realmente o leitor precisa ouvir, ler e sentir, e refletindo como vai bem Minas

Gerais e como também irá bem os destinos do nosso querido Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia que, no último dia 9, aniversariaram os

Deputados Délio Malheiros e Inácio Franco; e no dia 10, este Deputado e o Deputado

Hely Tarqüínio. Desejamos a todos os companheiros felicidades e muito êxito na vida

profissional e particular.

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 foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 5.860/2010, 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 da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação, na 6ª Reunião

Ordinária, em 13/4/2010, do Projeto de Lei nº 4.087/2009, do Deputado Eros Biondini,

e dos Requerimentos nºs 5.347 e 5.350/2010, da Comissão de Política Agropecuária,

5.673/2010, da Comissão de Turismo, 5.680/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz, e

5.800/2010, da Cipe São Francisco (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Rômulo Veneroso e
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outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 65 anos do

fim da II Guerra Mundial e homenagear os ex-combatentes mineiros da Força

Expedicionária Brasileira; e Ivair Nogueira e outros, solicitando a convocação de

reunião especial para homenagear o Instituto Inhotim na pessoa de seu idealizador,

Bernardo Paz.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/3/2010

Às 10h15min, comparecem no local denominado Romaria, no Município de

Congonhas, os Deputados Fábio Avelar, Antônio Júlio (substituindo o Deputado Sávio

Souza Cruz, por indicação da Liderança do PT-PMDB-PCdoB) e Padre João

(substituindo o Deputado Almir Paraca, por indicação da Liderança do PT-PMDB-

PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, 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 debater e buscar soluções para

problemas encontrados no Bairro Pires, no Município de Congonhas, referentes ao

entupimento de dois mananciais com várias nascentes que abastecem de água a

comunidade. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o

Sr. Anderson Costa Cabido, Prefeito Municipal de Congonhas; a Sra. Scheilla

Samartini Gonçalves, Superintendente da Supram Central, representando o Sr. José

Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad -; a Sra. Júnia Silveira Martins, Gerente Distrital do Alto
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Paraopeba - DTAB -, representando o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor-

Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -; a Sra.

Thaís Rego de Oliveira, Gerente de Meio Ambiente da Companhia Siderúgica

Nacional - CSN -, representando o Sr. Jayme Nicolato Corrêa, Diretor Executivo de

Mineração da CSN; os Srs. Adherbal Guimarães Rego, Diretor Administrativo da

Nacional Minérios S.A. - Namisa -; Ottomar Bamberg, Gerente Administrativo da

Namisa; Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de Justiça e Coordenador Regional

das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e

Paraopeba; Vinícius Alcântara Galvão, Promotor de Justiça e Curador do Meio

Ambiente; Padre Paulo Barbosa, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição; Cláudio

Guimarães Oliveira, Presidente do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do

Meio Ambiente - Codema -; Sandoval Souza Pinto Filho, representante da sociedade

civil no Codema; e a Sra. Vani Aparecida Severino Silva, Presidente da Associação

da Comunidade do Pires, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem

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

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

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

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio

Avelar, Ântonio Júlio e Padre João (2) em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública desta Comissão no Município de Congonhas, para avaliar o

cumprimento do cronograma de execução das obras da estrada Engenho Pires e de

recuperação de aréas degradadas e de nascentes, de responsabilidade da Namisa, e

para que sejam enviados ofícios ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -

recomendando que, na elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -,

referente à regularização ambiental das obras da estrada Engenho Pires, no

Município de Congonhas, de responsabilidade da Namisa, seja incluída, como

medida compensatória pelo dano ambiental, a construção de um estacionamento
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específico onde os caminhões de minério possam ser guardados e lavados

adequadamente, em local próximo ao Bairro Pires, sendo considerada também a

distância necessária para evitar a poluição do ar no referido bairro. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Luiz Humberto Carneiro - Gil Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.683/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a União Fraterna Hilton Gonçalves Dias, com sede no Município de

Patrocínio.

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 3.683/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

União Fraterna Hilton Gonçalves Dias, com sede no Município de Patrocínio.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 20 determina que as
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atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e, o §

2º do art. 22, dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.683/2009.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.705/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Educação de Minas

Gerais - Ipemig -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2009, 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 3.705/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Presbiteriano de Educação de Minas Gerais - Ipemig -, 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.
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Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração registrada

em 27/10/2008), o parágrafo único do art. 11 determina que as atividades dos

Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e o art. 31 dispõe que, em caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos

termos da Lei nº 9.790, de 1999, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo

social.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.705/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.757/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Ponto Novo, Poço Dantas e

Região – Apropop –, com sede no Município de Antônio Carlos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/9/2009 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 3.757/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores Rurais de Ponto Novo, Poço Dantas e Região - Apropop -,

com sede no Município de Antônio Carlos.

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



____________________________________________________________________________
633

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. 10, que os

associados não serão remunerados por serviços ou trabalhos realizados; e, no art. 31

(ver alteração realizada em 12/12/2009), que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres, com personalidade

jurídica, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.757/2009.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.923/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente dos Amigos Solidários – Abas –, com sede

no Município de São Vicente de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.923/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente dos Amigos Solidários – Abas –, com sede no Município de

São Vicente de Minas.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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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 § 1º do art. 7º (ver

alteração estatutária de 9/3/2010), que as atividades e os cargos dos seus dirigentes

não serão remunerados; e, no caso de sua dissolução, ao patrimônio remanescente

aplica-se o disposto no art. 61 do Código Civil.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.923/2009.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.018/2009

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 Bairros de Teófilo Otôni, com sede no Município

de Teófilo Otôni.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.018/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Bairros de Teófilo Otôni, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

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

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. 3º, § 8º, que as

atividades dos seus dirigentes, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no art. 14, § 5º, 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 4.018/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.063/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Vovó Duninha, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/12/2009 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 4.063/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Vovó Duninha, 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.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 26 (ver alteração

registrada em 28/8/2009), que as atividades dos diretores, conselheiros, associados e

benfeitores não serão remuneradas; e, no art. 30, que, no caso de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.063/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.252/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Morro

Vermelho, com sede no Município de Caeté.

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 4.252/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Artesãos e Produtores Caseiros de Morro Vermelho, com sede no Município de

Caeté, que tem como finalidade desenvolver quaisquer atividades que possam

contribuir para o fomento e a racionalização das explorações artesanais e

manufaturas caseiras, visando ao fortalecimento econômico e social dos seus
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associados.

Para alcançar suas metas, adquire, constrói ou aluga imóveis necessários às suas

instalações administrativas, tecnológicas e de armazenamento; divulga o trabalho dos

artesãos por meio da promoção de feiras, exposições, salões de artes nacionais e

internacionais; oferece assistência médica e odontológica aos mais necessitados;

promove cursos e seminários e mantém oficinas-escolas para a formação e o

desenvolvimento de novos artesãos.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.252/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.280/2010

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 Desenvolvimento Comunitário da Cachoeirinha,

com sede no Município de Lavras.

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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.280/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

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

que tem como finalidade realizar obras e ações com vistas à melhoria das condições

de vida da população local.

Na consecução de suas metas desenvolve serviços de assistência social,

amparando os mais necessitados; oferece aos seus assistidos atividades nas áreas

da cultura e do esporte; e fomenta a integração e a solidariedade entre os associados
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e a comunidade.

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

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

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

finalidade de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art. 1° do seu

estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.280/2010,

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

Justiça.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.300/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural Marujos de João Monlevade, com sede no

Município de João Monlevade.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.300/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural Marujos de João Monlevade, com sede no Município de João Monlevade,

entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade promover a qualificação e o

aperfeiçoamento moral, ético, cultural, histórico, intelectual e material dos

congadeiros, resgatando sua identidade.

Para atingir suas finalidades, procura auxiliar as comunidades carentes no combate

à fome e à pobreza, por meio de apoio à criação e ao desenvolvimento de programas

que possibilitem a identificação de quilombolas, buscando o trabalho e a geração de



____________________________________________________________________________
639

renda de seus associados, famílias e comunidades quilombolas, bem como participar

de campanhas, ações e trabalhos filantrópicos.

Procura também desenvolver iniciativas que objetivem a preservação do meio

ambiente, em busca de uma melhor qualidade de vida para toda a comunidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.300/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.315/2010

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 Casa de Apoio às Pessoas com Câncer –

Capec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 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 4.315/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Apoio às Pessoas com Câncer – Capec –, 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
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exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 11 determina que

as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o

art. 31 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere, sem fins econômicos, 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 4.315/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.340/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Florestal, com sede no Município de Florestal.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.340/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Florestal, 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
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 56 do estatuto constitutivo da instituição determina que, em caso

de dissolução, o patrimônio da entidade destinar-se-á a uma instituição congênere,

legalmente constituída, para ser aplicado nas mesmas finalidades; e o art. 58 dispõe

que a nenhum dos membros da Diretoria e dos demais órgãos da administração será

lícito perceber, sob qualquer pretexto, remuneração pelo exercício de suas

atribuições.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.340/2010.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.352/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Social e Cultural Casulo, com sede no Município de

Frutal.

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 n º 4.352/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Social e Cultural Casulo, com sede no Município de Frutal, que tem como finalidade

estimular a integração social e cooperar para o fortalecimento da solidariedade entre

seus associados e a comunidade.
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Na consecução de suas metas, a instituição realiza atividades culturais e artísticas

por meio do teatro, do cinema, da dança, da música, da literatura e do circo, além de

incentivar a prática do esporte. O trabalho desenvolvido pela entidade em questão é

dinâmico e aberto, ensejando a participação de crianças, jovens e adultos,

possibilitando o seu desenvolvimento cultural e social e seu aprimoramento moral e

cívico.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.352/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.367/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Caravelas Esporte Clube, com

sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 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 4.367/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Caravelas Esporte Clube, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 66, § 1º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

assistencial de caráter filantrópico; e no art. 76 que os cargos e funções de direção

não serão remunerados.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.367/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Fica declarado de utilidade pública o Caravelas Esporte Clube – CEC –, com sede

no Município de Ipatinga.”.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.371/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Marianense de Socialização pelo Esporte – Imse –, com

sede no Município de Mariana.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 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.



____________________________________________________________________________
644

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.371/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Marianense de Socialização pelo Esporte – Imse –, 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 ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 8º, que, no caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a outra pessoa

jurídica, qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente

que tenha o mesmo objetivo social; e, no § 1º do art. 10, que o Instituto será

administrado por voluntários, sem nenhuma remuneração, o que é reforçado pelo § 2º

do art. 18, que afirma que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.371/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Célio Moreira - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.375/2010

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 Comunitária dos Amigos do Conjunto

Habitacional Rubens do Pinho Ângelo - Assami -, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 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 4.375/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Amigos do Conjunto Habitacional Rubens do Pinho

Ângelo - Assami -, 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. 35 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

no art. 46 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, registrada em Conselho de Assistência Social, no

termos da Resolução nº 124/2006 do Conselho Estadual de Assistência Social,

regulamentada pela Resolução nº 3/2007 do Conselho Municipal de Assistência

Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.375/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.376/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação Beneficente El Hanã, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 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 4.376/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente El Hanã, 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 ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 6º, que as

atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 42, que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.376/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.377/2010

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 de Beneficência à Comunidade, com sede no

Município de Nova Lima.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 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 4.377/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Beneficência à Comunidade, com sede no Município de Nova Lima.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

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

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o art.

32 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.377/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.382/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário Mutirão Nova Esperança, com sede no

Município de Santa Cruz de Salinas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2010 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 4.382/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário Mutirão Nova Esperança, com sede no Município de Santa

Cruz de Salinas.

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

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

atividades dos Diretores não serão remuneradas; e, no art. 25, que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.382/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.393/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Educacional Presbiteriano de Itabira -

Iepi -, com sede no Município de Itabira.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2010 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 4.393/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Educacional Presbiteriano de Itabira - Iepi -, 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 parágrafo único do

art. 12, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e, no art. 29, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal

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, que tenha preferencialmente o mesmo objetivo social e esteja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.393/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.394/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Contagem - Adic -, com sede no

Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2010 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 4.394/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Diabéticos de Contagem - Adic -, 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 art. 28, que as

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

serão remuneradas; e, no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.394/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.398/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Torneiros Esporte Clube, com sede no Município de Pará de

Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2010 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 4.398/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Torneiros Esporte Clube, com sede no Município de Pará de Minas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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. 52, que as

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

serão remuneradas; e, no art. 55, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade 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 4.398/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.401/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Monsenhor Castro, com sede no

Município de Candeias.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do 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

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.401/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Educativa e Cultural Monsenhor Castro, 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, 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 seu art. 10, que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social e portadora do título de utilidade pública estadual; e, no art. 16, que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.401/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Chico Uejo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.402/2010

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 Comunitária dos Evangélicos de

Uberlândia – Asceube –, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2010, 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 4.402/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Evangélicos de Uberlândia – Asceube –, com sede no

Município de Uberlândia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 2º do estatuto constitutivo da instituição dispõe que todos os

cargos de direção serão exercidos gratuitamente, não havendo nenhum tipo de

concessão de vantagens à Diretoria, ao Conselho Fiscal e aos associados; e o art. 66

determina que, na hipótese de sua dissolução, o acervo deverá ser destinado a uma

de suas unidades, a qual deverá obter personalidade jurídica, ou a instituição

congênere registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Uberlândia.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.402/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.403/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Salvador Futebol Clube, com sede no Município de

Capim Branco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2010 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 4.403/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Salvador Futebol Clube, com sede no Município de Capim Branco.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 65, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade congênere, juridicamente constituída; e no art. 75 que as atividades dos

seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, a
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qualquer título.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.403/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.405/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural de Combate à Discriminação

Racial Solano Trindade, com sede no Município de Ubá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2010 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, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.405/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, com sede

no Município de Ubá.

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 § 1º do art. 4º, que,

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

jurídica qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a
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qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que tenha preferencialmente o

mesmo objetivo social e esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social; e, nos arts. 24, 28 e 38, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros

não serão remuneradas.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 4.405/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.406/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Lagoa Grande - Acomlag -, com sede no

Município de Formiga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.406/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Lagoa Grande - Acomlag -, 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
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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. 26 que as

atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e no art. 59 que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição de fins não

lucrativos congênere, sediada no lugar denominado Fazenda Velha ou adjacências,

no Município de Formiga.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.406/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.410/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação das Caminhantes da Estrada Real - Acer -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2010 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 4.410/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação das Caminhantes da Estrada Real - Acer -, com sede no Município de

Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no § 2º do art. 2º, o estatuto constitutivo da instituição dispõe que, em

caso de dissolução, seu patrimônio remanescente será doado a instituição congênere

que atue com as mesmas finalidades da associação extinta; e, no art. 11, veda a

remuneração dos membros da Diretoria e dos demais órgãos sociais.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.410/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.411/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mineira dos Parentes, Amigos e

Portadores de Epidermólise Bolhosa - Ampapeb -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2010 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 4.411/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira dos Parentes, Amigos e Portadores de Epidermólise Bolhosa -

Ampapeb -, 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
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 2º que os seus

Diretores não serão remunerados; e no art. 33, parágrafo único, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere de

finalidade assistencial.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.411/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe

dispõe sobre a quitação da dívida do Estado de Minas Gerais com o Instituto de

Previdência do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

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

pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou. Em seguida, o projeto foi distribuído à Comissão de Administração

Pública, que perdeu o prazo para emissão do parecer.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.

140, combinado com o art. 188, e com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei complementar em exame dispõe sobre a quitação da dívida do

Estado de Minas Gerais com o Ipsemg. A exposição de motivos encaminhada pela

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão esclarece que parte da dívida

relativa à Previdência já foi quitada por meio do pagamento pelo Tesouro do Estado

de benefícios previdenciários concedidos pela autarquia. O restante da dívida seria
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paga com a assunção pelo Estado dos precatórios emitidos contra o Ipsemg, com

vistas a não comprometer o cumprimento da prestação de serviços de assistência à

saúde ao servidor público do Estado de Minas, função precípua do Instituto.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1.

No que diz respeito ao mérito da matéria, a Emenda à Constituição n° 3, de 1993,

facultou aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir contribuição,

cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de

previdência. Posteriormente, a Emenda à Constituição n° 20 tornou o sistema

contributivo obrigatório. Em consonância com as regras constitucionais, o Estado de

Minas Gerais editou a Lei Complementar n° 64, de 20 02, que criou o Regime Próprio

de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos. Determinou-se que as

contribuições do segurado cujo provimento em cargo efetivo tenha ocorrido até

31/12/2001, bem como a respectiva contribuição patronal, fossem recolhidas ao

Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, enquanto as contribuições dos

servidores que tenham ingressado após essa data e as respectivas contribuições

patronais fossem recolhidas ao Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais –

Funpemg. Além disso, a Lei Complementar n° 64, de 2 002, em seu art. 80, previa a

compensação de 60% da dívida do Tesouro do Estado para com o Ipsemg,

decorrente do atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias, mediante a

assunção pelo Funfip do passivo atuarial relativo às pensões por morte e auxílio-

reclusão concedidas e a conceder aos beneficiários dos servidores que ingressaram

no Estado até 31/12/2001.

A proposição em tela pretende solucionar definitivamente o problema da dívida do

Tesouro com o Ipsemg, por meio da compensação contábil de débitos e créditos

gerados ao longo dos anos.

Durante a tramitação do projeto, o Governador do Estado enviou a esta Casa, por

meio da Mensagem n° 511, de 23/3/2010, proposta com  o objetivo de acrescer à

obrigação a ser assumida pelo Estado os débitos caracterizados como Requisitórios

de Pequeno Valor – RPVs –, apresentados contra o Ipsemg, quando o objeto das

ações que os originaram forem anteriores à data de publicação da Lei Complementar
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n° 64, de 2002. Com isso, pretende-se suprir as pen dências financeiras do Instituto,

dotando-o de capacidade para melhor executar suas funções. Além disso, foi

suprimido o inciso II do art. 1° do projeto, que au torizava o parcelamento do saldo

remanescente em 120 parcelas mensais, porque, com a quitação da dívida, ficaria

extinto o saldo remanescente.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, o projeto em

tela não gera impacto sobre as contas públicas, pois trata de operação contábil

envolvendo obrigações já previstas no orçamento do Estado. Destacamos que o

débito a ser assumido pelo Tesouro Estadual relativo aos precatórios emitidos contra

o Ipsemg, no valor de R$686.407.497,23, conforme apurado em dezembro de 2009,

acrescido do valor estimado de R$70.000.000,00, referente aos RPVs previstos para

2010, representa obrigação superior à dívida do Governo com o Instituto, calculada

em R$607.261.435,21 em fevereiro de 2010, o que permitirá à autarquia destinar

maior volume de recursos para atenção à saúde do servidor. Ademais, considerando

que o Ipsemg não tem conseguido manter o ritmo imposto pelo Estado para

pagamento de precatórios e que a proposta apresentada permitirá que as dívidas em

nome do Instituto sejam honradas com maior celeridade, exatidão e fluência,

conforme explanado na exposição de motivos, acatamos integralmente a proposta

encaminhada pelo Governador do Estado, na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentamos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

35/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 2 , a seguir apresentado e pela

rejeição do Substitutivo n°1.

SUBSTITUTIVO N° 2

Dispõe sobre a quitação da dívida do Estado com o Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os precatórios incluídos nos orçamentos do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – até a Lei Orçamentária de 2010 –

Lei nº 18.693, de 4 de janeiro de 2010 –, inclusive, no valor de R$686.407.497,23
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(seiscentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa

e sete reais e vinte e três centavos), apurado em 31 de dezembro de 2009, passam à

responsabilidade do Estado e serão pagos pelo Tesouro Estadual nos termos

estabelecidos na 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

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 passam à responsabilidade do Estado e serão pagos pelo

Tesouro Estadual quando os objetos das ações que os originaram forem anteriores à

data de publicação da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

Art. 3º – Fica quitada a dívida do Estado com o Ipsemg, a que se refere o parágrafo

único do art. 80 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), em contrapartida

à assunção pelo Tesouro Estadual dos precatórios e RPVs indicados,

respectivamente, nos arts. 1º e 2º desta lei complementar.

Art. 4º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio (voto contrário) - Carlin Moura (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe altera

dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94, e da Lei Complementar nº 61, de

12/7/2001, os quais dispõem sobre a organização do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/3/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para receber

parecer, nos termos do art. 192 do Regimento Interno.
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Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme determina o art. 102, III, “a”, do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento tem o propósito de alterar a estrutura orgânica do

Ministério Público do Estado, especialmente no que tange ao Programa Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor – Procon-MG – e à Junta Recursal do Procon-MG.

Para tanto, propõe a modificação do art. 4º da Lei Complementar nº 34, de 1994, que

organiza o Ministério Público e dá outras providências, e do art. 23 da Lei

Complementar nº 61, de 2001, que altera aquele diploma legislativo.

O art. 4º da citada Lei Complementar nº 34 contém a estrutura administrativa do

Ministério Público, a qual compreende quatro níveis ou graus: órgãos da

administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos

auxiliares. Atualmente, os órgãos de administração abrangem apenas as

Procuradorias e as Promotorias de Justiça, ao passo que os órgãos de execução

abrangem o Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público,

os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça.

O projeto em análise insere o Procon-MG no elenco dos órgãos de administração e

introduz a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor – Jurdecon – no rol dos órgãos de execução do Ministério Público, no

escopo de dotar a instituição de uma estrutura moderna e compatível com suas

relevantes atribuições de defesa do consumidor.

Na justificação do projeto, o Procurador-Geral de Justiça alega que, “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”.

Inicialmente, cabe ressaltar que, em Minas Gerais, por força do art. 14 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira, as atividades do Programa

Estadual de Defesa do Consumidor foram transferidas para a Procuradoria-Geral de

Justiça, na forma da lei complementar de que trata o art. 125 da mencionada Carta
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política.

No que diz respeito especificamente ao Procon-MG, o art. 23 da vigente Lei

Complementar nº 61 estabelece sua competência para exercer, por meio da

Secretaria Executiva, a coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do

Consumidor – SEDC –, enumerando um conjunto de atribuições voltadas para a

efetivação dos direitos do consumidor e a aplicação das disposições da Lei Federal nº

8.078, de 1990, popularmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor.

Entre as atribuições conferidas ao Procon-MG pela legislação vigente, destacam-se

as seguintes: receber, analisar e apurar consultas e denúncias apresentadas por

entidades representativas, pessoas de direito público ou privado ou por consumidores

individuais; dar atendimento e orientação permanente aos consumidores sobre seus

direitos e garantias, processando regularmente as reclamações fundamentadas;

fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades administrativas

previstas no Código de Defesa do Consumidor; e celebrar convênios e termos de

ajustamento de conduta, na forma da lei.

A redação proposta para o art. 23 da Lei Complementar nº 61 não modifica a

natureza das atribuições do Procon-MG, mas apenas adapta a atuação do órgão ao

seu novo enquadramento na estrutura do Ministério Público, o qual passará à

condição de órgão de administração. Pelas regras atuais, a coordenação da política

do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor cabe à Secretaria Executiva, que é

composta tão somente por Promotores de Justiça de Defesa do Consumidor da

Capital. De acordo com o projeto, a direção do Procon-MG será exercida por

coordenador escolhido livremente pelo dirigente da instituição entre os Procuradores

e Promotores de Justiça da mais elevada entrância. Ademais, o órgão de que se

cogita será integrado por Promotores de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado

de Minas Gerais, e não mais por esses profissionais do direito que prestam serviços

somente na Comarca de Belo Horizonte. Em relação às atividades do Procon-MG,

estas serão regulamentadas por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Quanto à Judercon, o § 6º do art. 23 da citada lei complementar assegura sua

competência para proferir decisão administrativa definitiva em julgamento dos

recursos voluntários e necessários interpostos contra as decisões das autoridades
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julgadoras nos processos administrativos. Essa Junta é composta por, pelo menos,

três Procuradores de Justiça designados pelo Chefe do Ministério Público. Nesse

ponto, as novidades introduzidas pela proposição em exame diz respeito ao dever de

fundamentação de suas decisões e à exigência de deliberação por maioria de seus

membros. Além disso, o § 7º, que ora se pretende inserir no art. 23 da Lei

Complementar nº 61, tem o objetivo de autorizar a Jurdecon a elaborar súmulas ou

enunciados que propiciem a otimização da atividade finalística do Procon-MG, por

meio do Regimento Interno aprovado pela Câmara de Procuradores de Justiça. Tais

súmulas têm o propósito de uniformizar as decisões administrativas sobre

determinadas matérias e, consequentemente, agilizar os julgamentos.

Vê-se, pois, que a modificação a ser introduzida na estrutura do Ministério Público é

preordenada ao fortalecimento da instituição para garantir a proteção efetiva dos

direitos do consumidor, por meio de seu órgão específico, o Procon-MG. Não há

dúvida de que a existência de um aparelho administrativo moderno e atual, a par do

elemento humano e dos equipamentos técnicos necessários, é fator fundamental

para a eficiência das ações administrativas. Aliás, o princípio constitucional da

eficiência, insculpido no “caput” do art. 37 da Constituição da República, e no “caput”

do art. 13 da Carta mineira, impõe aos agentes públicos, o que abarca também os

membros do Ministério Público, o dever de celeridade no exercício de suas funções.

Entretanto, essa celeridade, como dever funcional das pessoas físicas que exercem

função estatal, deve relacionar-se a uma estrutura orgânica moderna, que propicie o

alcance de suas finalidades institucionais.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo e ao instrumento

normativo a ser utilizado para a disciplina da matéria, cumpre ressaltar que o art. 66,

§ 2º, combinado com o art. 122, I, da Constituição do Estado, faculta ao Procurador-

Geral de Justiça a iniciativa de lei complementar que disponha sobre organização,

atribuições e Estatuto do Ministério Público, respeitadas as diretrizes constitucionais.

Assim, por força do ordenamento constitucional vigente, cabe ao Chefe do Ministério

Público o envio a esta Casa Legislativa de projeto de lei complementar que altere a

estrutura orgânica da instituição, pois o assunto se circunscreve na esfera de

discricionariedade política da citada autoridade pública, que detém a prerrogativa de
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valorar o momento e a oportunidade de tratar da matéria.

Assim, sob o ponto de vista formal, o projeto está em plena sintonia com as

disposições constitucionais pertinentes, seja no tocante à iniciativa, seja em relação à

espécie legislativa eleita para a disciplina do tema.

Conclusão

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

do Projeto de Lei Complementar nº 58/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

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

- Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.391/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Cabe agora a

este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme

o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.391/2009 pretende conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itajubá o imóvel

com área de 693,51m², localizado na Rua João Gomes Lima, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à

instalação de unidade de atendimento na área de saúde.

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 for

utilizado com a finalidade prevista.
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A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário nem acarretar

repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do

art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito

Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.391/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Carlin Moura - Lafayette de

Andrada - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.993/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.993/2009 “dispõe

sobre o licenciamento ambiental das empresas que efetuam o transporte de produtos

e resíduos perigosos no âmbito do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável 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 sob exame pretende condicionar a prestação de serviços de

transporte de produtos perigosos ou de resíduos sólidos no território do Estado a

prévio licenciamento ambiental da empresa transportadora, sem prejuízo de outras

exigências da legislação ambiental e sanitária estadual e federal.

Estabelece, então, uma série de atribuições para o órgão estadual competente,

como a definição desses produtos, a especificação dos produtos e veículos na licença
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de operação e a manutenção de cadastro das empresas licenciadas. Atribui também

deveres para as empresas, como a responsabilidade por danos ambientais, a

obrigação de contratar responsável técnico e a comprovação de que possuem

condições para atendimento a situações de sinistro. Por fim, estabelece penalidades

administrativas para os casos de descumprimento das obrigações que pretende

instituir.

Na justificação, sustenta o autor do projeto a necessidade de “aperfeiçoamento dos

mecanismos legais de modo a levar os responsáveis pelo transporte de produtos e

resíduos perigosos ao constante aprimoramento de seus recursos técnicos e

humanos”.

Verificamos, inicialmente, que a matéria tratada no projeto não se encontra entre

aquelas de iniciativa privativa, indicadas no art. 66 da Constituição do Estado. Logo,

nesse particular, não vislumbramos óbice à atuação parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, observamos que a proposição contém

normas que perpassam diversos ramos da legislação brasileira, especialmente sobre

meio ambiente, saúde, transporte e condições para o exercício de profissões. Ocorre

que transporte e trabalho se inserem no âmbito da competência legislativa privativa

da União Federal, conforme inteligência dos incisos XI e XXIV do art. 21 da

Constituição da República, de modo que o Estado não pode legislar nessa seara. Já

meio ambiente e saúde são matérias de competência legislativa concorrente, de

acordo com os incisos VI, VII, VIII e XII do art. 24 da Constituição da República.

Significa isso, conforme os §§ 1º a 4o do mesmo artigo, que à União compete editar

as normas gerais, cabendo aos Estados membros da Federação suplementar essas

normas, estabelecendo disposições específicas, em função das respectivas

peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não

regulados por lei federal.

Constatamos, nesse sentido, que já há vasta legislação federal regulando o

transporte de produtos perigosos e resíduos sólidos em território nacional. Destacam-

se, inicialmente, os Decretos Federais nºs 96.044, de 18/5/88, e 98.973, de 21/2/90,

que aprovam, respectivamente, os Regulamentos para o Transporte Rodoviário e

Ferroviário de Produtos Perigosos. Por seu turno, a Lei Federal nº 10.233, de
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5/6/2001, que “dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre”,

conferiu, no inciso VII do seu art. 22, competência à Agência Nacional de Transportes

Terrestres - ANTT - para regular o transporte de cargas especiais e perigosas em

rodovias e ferrovias. No exercício dessa prerrogativa, a ANTT editou a Resolução nº

420, de 12/2/2004, que “aprova as instruções complementares ao regulamento do

transporte terrestre de produtos perigosos”, a qual foi posteriormente alterada pelas

Resoluções nºs 701, de 2004, 1.644, de 2006, 2.657 e 2.975, de 2008.

Essa legislação federal especifica as exigências aplicáveis ao transporte terrestre

de produtos perigosos, estabelecendo prescrições referentes à classificação dos

produtos, marcação e rotulagem das embalagens, sinalização das unidades de

transporte, documentação exigida, etc.

Verificamos, ainda, que há normas internacionais sobre a questão, como o Acordo

de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos entre os

Estados partes do Mercosul, aprovado no Brasil pelos Decretos Federais n°s 1.797,

de 25/1/96, e 2.866, de 1998.

Observamos, por outro lado, que o item 18 do Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938,

de 31/8/81, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente”, estabelece que

o transporte de cargas perigosas se enquadra no conceito de atividades

potencialmente poluidoras, pelo que sua exploração depende de prévio licenciamento

pelo órgão ambiental competente, conforme prescreve o art. 10 da mesma lei.

Além disso, essa lei federal estabelece em seu art. 14 uma série de penalidades

administrativas aplicáveis às pessoas que descumprirem seus preceitos, que vão da

multa à suspensão da atividade da empresa. Prescreve, ainda, no § 1º do mesmo

artigo, a regra da responsabilidade civil objetiva para danos ambientais no direito

brasileiro. E institui, no inciso II do seu art. 17, “Cadastro Técnico Federal de

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais”, para

registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades

potencialmente poluidoras ou à extração, produção, transporte e comercialização de

produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente.

Portanto, não obstante as valorosas intenções do autor, vê-se que a proposição

analisada pretende regular matérias que escapam à competência legislativa estadual
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e, naquilo que respeita à competência suplementar do Estado, não inova o

ordenamento jurídico. Não pode, assim, ser validamente transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.993/2009.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

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

Costa - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.159/2010

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei nº 4.159/2010 acrescenta

dispositivo à Lei nº 15.424, de 30/12/2004.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2010, a proposição foi encaminhada às

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

À proposição foram anexados os Projetos de Lei nº 4.237/2007, do Deputado Délio

Malheiros, e nº 4.298/2010, do Governador do Estado, por conterem objeto

semelhante.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Durante a discussão do parecer, foram apresentadas três propostas de emendas

dos Deputados Sargento Rodrigues e Ademir Lucas, dando ensejo à apresentação de

nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento acrescenta o art. 15-A à Lei nº 15.424, de 30/12/2004,

que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos

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. O citado dispositivo
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estabelece que “A cobrança de valores pelos atos decorrentes da Lei Federal nº

11.977, de 7 de julho de 2009 – Programa Minha Casa, Minha Vida – e da Taxa de

Fiscalização Judiciária deverá ser efetuada observando-se as reduções e isenções

estabelecidas na referida lei federal.”

De acordo com o art. 42 dessa lei, as custas e os emolumentos devidos pelos atos

de abertura de matrícula, registro de incorporação, parcelamento do solo, averbação

de construção, instituição de condomínio, registro da carta de habite-se e os demais

atos referentes à construção de empreendimentos no âmbito do Programa Minha

Casa, Minha Vida – PMCMV – serão reduzidos em 90% para a construção de

unidades habitacionais de até R$60.000,00; 80% para a construção de unidades

habitacionais de R$60.000,01 a R$80.000,00; e 75% para a construção de unidades

habitacionais de R$80.000,01 a R$130.000,00.

De acordo com o art. 43 da lei em questão, não serão devidas custas e

emolumentos referentes à escritura pública, quando esta for exigida, ao registro da

alienação de imóvel e das correspondentes garantias reais, e aos demais atos

relativos ao primeiro imóvel residencial adquirido ou financiado pelo beneficiário com

renda familiar mensal de até três salários mínimos. Dispõe o parágrafo único do

mesmo artigo que as custas e os emolumentos de que trata o “caput”, no âmbito do

PMCMV, serão reduzidos em 80% quando os imóveis residenciais forem destinados

a beneficiário com renda familiar mensal superior a seis e até dez salários mínimos; e

90% quando os imóveis residenciais forem destinados a beneficiário com renda

familiar mensal superior a três e igual ou inferior a seis salários mínimos.

Por sua vez, o art. 68 da Lei nº 15.424 estabelece que não serão cobradas custas e

emolumentos para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de

legitimação e de sua conversão em título de propriedade e dos parcelamentos

oriundos da regularização fundiária de interesse social.

Não obstante a inovação trazida pela lei em questão, não há, na lei que se pretende

modificar, a previsão de aplicação das citadas isenções e reduções de emolumentos,

visando o projeto em tela a adequar a Lei de Emolumentos à legislação federal.

Esclarecemos que o Estado membro é competente para tratar do tributo a que se

refere a Lei nº 15.424. Com efeito, o art. 236, § 2º, da Constituição Federal determina
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que lei federal estabelecerá as normas gerais para a fixação dos emolumentos

relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O referido

parágrafo foi regulamentado na Lei nº 10.169, de 2000, a qual dispõe, em seu art. 1º,

que os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos

atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Verifica-se, pois, que o Estado

tem competência para legislar sobre emolumentos e, no âmbito de sua competência,

editou a Lei nº 15.424. Esta é a norma que se pretende modificar por meio do projeto

de lei em exame, inexistindo óbice a que parlamentar deflagre o processo legislativo,

nesse caso.

E, ainda, a medida prevista no projeto sob comento contribuirá para a efetividade de

importante programa habitacional previsto em norma federal, uma vez que as

isenções e reduções de emolumentos tornarão o serviço notarial e registral acessível

à população de baixa renda.

Verifica-se, assim, que há compatibilidade entre o ordenamento jurídico e a

proposição em análise, devendo, portanto, ser a matéria objeto de apreciação e

deliberação pelo Poder Legislativo.

O Deputado Ademir Lucas apresentou proposta de emenda que, colocada em

votação, foi aprovada e incorporada ao final deste parecer como Emenda nº 1, com o

fito de beneficiar, com as isenções previstas no programa em questão somente os

mutuários. Por fim, com o objetivo de ampliar os benefícios previstos na legislação

federal para o Programa Habitacional dos Militares, o Deputado Sargento Rodrigues

apresentou duas propostas de emendas que, colocadas em votação, foram

aprovadas e incorporadas ao final deste parecer como Emendas nºs 2 e 3.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.159/2010 com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – A Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescida

do seguinte art. 15-A:

‘Art. 15-A – Não serão devidas custas e emolumentos referentes a escritura pública,
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a registro da alienação de imóvel e das correspondentes garantias reais e aos demais

atos registrais e notariais relativos ao primeiro imóvel residencial adquirido ou

financiado pelo beneficiário do Programa Minha Casa, Minha Vida, a que se refere a

Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com renda familiar mensal de até três

salários mínimos.

Parágrafo único – As custas e os emolumentos de que trata o ‘caput’ serão

reduzidos em:

I – 80% (oitenta por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal de seis a dez salários mínimos;

II – 90% (noventa por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal superior a três e igual ou inferior a seis

salários mínimos.’.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – A Lei nº 15.424, 30 de dezembro de 2004, fica acrescida do seguinte art.

15-B:

‘Art. 15-B – Não serão devidas custas e emolumentos referentes a escritura pública,

a registro da alienação de imóvel e das correspondentes garantias reais e aos demais

atos registrais e notariais relativos ao primeiro imóvel residencial adquirido com

recursos do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais –

Fahmemg –, instituído pela Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008, por

beneficiário do Promorar Militar com renda familiar mensal de até três salários

mínimos.

Parágrafo único – As custas e os emolumentos de que trata o ‘caput’ serão

reduzidos em:

I – 80% (oitenta por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal de seis a dez salários mínimos;

II – 90% (noventa por cento), quando os imóveis residenciais forem destinados a

beneficiário com renda familiar mensal superior a três e igual ou inferior a seis

salários mínimos.’.”.

EMENDA Nº 3
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Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – A Lei nº 15.424, 30 de dezembro de 2004, fica acrescida do seguinte art.

15-C:

‘Art. 15-C – Os registradores de imóveis e os tabeliães de notas serão

compensados pelos atos gratuitos praticados em decorrência do disposto nos arts.

15-A e 15-B, nos termos do art. 31 desta lei.’.”.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Rosângela Reis - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.222/2010

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 dos consórcios intermunicipais de saúde localizadas em Minas

Gerais.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado examiná-la quanto ao mérito, nos termos do art.

102, XI, 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 em Minas Gerais.

Esclarece ainda que a declaração de utilidade pública de cada consórcio

intermunicipal de saúde se fará por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998.

Os consórcios intermunicipais de saúde são iniciativas de Municípios localizados

em áreas geográficas contíguas, que se associam para gerir e prover conjuntamente

serviços especializados e de apoio diagnóstico de maior densidade tecnológica à

população das municipalidades participantes. Essas associações constituem uma
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forma inovadora de gestão do Sistema Único de Saúde – SUS –, que, a cada dia,

torna-se mais comum no Brasil, principalmente nas Regiões Sul e Sudeste.

Com efeito, os Municípios do interior do País têm enfrentado muitas dificuldades na

implementação do Sistema Único de Saúde, regulamentado na Constituição da

República de 1988. A falta de recursos humanos e financeiros, a dificuldade de

acesso ao uso de tecnologias e a inexistência de estruturas físicas adequadas são os

entraves mais comuns que levam os dirigentes municipais a procurar alternativas de

gestão.

Os consórcios intermunicipais na área da saúde são modalidades de associação

entre Municípios para a realização de atividades conjuntas referentes à promoção,

proteção e recuperação da saúde de suas populações. Utilizados como instrumentos

de estímulo ao planejamento local e regional em saúde, os consórcios possibilitam a

viabilização financeira de investimentos e contribuem para a superação de desafios

locais no processo de implementação do SUS.

Para Municípios de pequeno porte, os consórcios representam a possibilidade de

oferecer à população atendimento de maior complexidade. A manutenção de um

hospital, por exemplo, por mais básico que seja, requer equipamentos, um quadro

permanente de profissionais e despesas de custeio, que, para muitos, representam

encargos superiores à sua capacidade financeira. Além disso, a necessidade de

melhoria na infraestrutura, a contratação de recursos humanos especializados e a

aquisição de equipamentos, para oferecer serviços de saúde em todos os níveis de

atenção, implicam montante significativo de recursos, que nem sempre chegam a ser

plenamente utilizados por apenas um Município, gerando aumento de custos

operacionais e impossibilitando o investimento em ações básicas de promoção e

proteção.

Assim, a prestação de serviços de forma regionalizada pelos consórcios evita a

sobrecarga do Município na construção de novas unidades, na aquisição de

equipamentos de custos elevados e na contratação de profissionais especializados.

Nas regiões metropolitanas, onde se concentram elevado contingente populacional

e recursos mais complexos para diagnóstico e tratamento, os consórcios

intermunicipais podem ser instrumentos de otimização da rede disponível, inclusive
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em relação à organização da referência, possibilitando melhor atendimento às

populações. Os resultados dessa associação geram impacto relevante nas condições

de saúde.

Na prática, os consórcios têm sido utilizados para o enfrentamento de problemas de

diferentes naturezas, como, por exemplo, para gerenciar centro regional de

especialidades, viabilizar programa de sangue e hemoderivados, suprir necessidades

de atendimento de urgência e emergência e para o atendimento em maternidades.

Conclui-se, portanto, que a prestação de serviços e a implementação de ações de

forma consorciada configuram condições altamente favoráveis para que os

Municípios assumam as responsabilidades pela gestão plena do seu sistema de

saúde, razão pela qual entendemos que o projeto em questão merece receber a

chancela desta Comissão.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.222/2010.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Doutor Rinaldo Valério.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.238/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre

a exigência de concurso público para o cargo de leiloeiro”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/2/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir a exigência de concurso público para

provimento de cargo de leiloeiro oficial da Junta Comercial do Estado de Minas

Gerais - Jucemg. O autor informa que a Jucemg exige prévia aprovação em concurso

público para fins de matrícula de tradutor juramentado, ofício que possui o mesmo
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status de agente auxiliar do comércio, além de ser tradicionalmente tratado da

mesma forma que o leiloeiro. A exigência decorreria então do princípio constitucional

da igualdade, bem assim da regra do concurso público insculpida no art. 37 da

Constituição da República.

Cumpre esclarecer, todavia, que o ofício de leiloeiro oficial não consubstancia

cargo, emprego ou função pública. Trata-se, em verdade, de profissão

regulamentada, conforme se infere do disposto na Lei Federal nº 8.934, de 1994, que

“dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins e dá outras

providências”, e na Instrução Normativa nº 110, de 2009, do Departamento Nacional

de Registro do Comércio - DNRC -, que “dispõe sobre o processo de concessão, de

fiscalização e o cancelamento da matrícula de Leiloeiro e dá outras providências”.

Não se lhe aplica, portanto, o disposto no art. 37, II, da Magna Carta.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Leiloeiro: concurso público realizado por Junta Comercial: inexigibilidade de

observância de ordem de classificação. Se a realização de concurso público não era

necessária, já que não se cuidava de prover cargo público, o fato de a nomeação não

haver recaído sobre os primeiros colocados não configura violação aos princípios da

moralidade e impessoalidade.” (AI 139907 AgR / MG - Relator: Min. Sepúlveda

Pertence - Julgamento: 31/10/2000)

Ademais, de acordo com os citados diplomas normativos, o exercício da profissão

de leiloeiro depende tão somente de matrícula na Junta Comercial, que deve ser

concedida ao interessado que comprovar os requisitos legais: ter idade mínima de 25

anos; ser cidadão brasileiro; estar no pleno exercício dos direitos civis e políticos;

estar reabilitado, em caso de falência ou condenação por crime falimentar; não ter

sido condenado por crime cuja pena vede o exercício da atividade mercantil; não

exercer atividade empresária; não ter sido destituído da profissão de leiloeiro; ser

domiciliado, há mais de cinco anos, na unidade federativa; não ser matriculado em

outro Estado; ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de identidade e

certidões negativas expedidas pelas Justiças Federal e Estadual.

Assim, seria inconstitucional a exigência adicional, por lei estadual, de aprovação

em concurso público, tendo em vista o princípio da liberdade de exercício profissional,



____________________________________________________________________________
678

bem como a competência privativa da União para regulamentar o exercício de

profissão (Constituição da República, arts. 5o, XIII, e 22, XVI).

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais:

“Constitucional. Administrativo. Mandado de Segurança. Ofício de Leiloeiro.

Regulamentação. Concurso Público. Ilegalidade. Junta Comercial do Distrito Federal.

CF, Art. 22, XVI. Lei nº 8.934, de 18.11.94. 1. As Juntas Comerciais, que possuíam

competência para habilitar e nomear Leiloeiros, com a edição da Lei n. 8.934/94

deixaram de exercer referida atribuição, pelo que se apresenta ilegal o "Edital de

Concurso Público de Títulos para provimento de Ofícios de Leiloeiros", publicado pela

Junta Comercial do Distrito Federal. 2. Igualmente ilegal, eis que advinda de

autoridade desprovida de competência para o ato, se afigura a Resolução nº 5, da

JCDF, que, sem autorização da Lei Federal nº 8.934/94 e em afronta ao art. 22, XVI,

CF/88, regulamentou o ofício de Leiloeiro. (...)” (Tribunal Regional Federal da 1a

Região - REO 95.01.20325-5/DF - Relatora: Juíza Assusete Magalhães - Julgamento:

25/09/2000 - Órgão Julgador: Segunda Turma)

“Mandado de Segurança. Administrativo. Leiloeiro. Concurso Público. Junta

Comercial. 1. A profissão de leiloeiro, regulada nos termos do Decreto nº 21981/32,

traz em seu bojo os requisitos necessários para o exercício da função, e entre estes

não se encontra o concurso público. Assim, qualquer outra exigência formulada pela

Junta Comercial fere o princípio constitucional insculpido no art. 5º, XIII. 2. Remessa

improvida.” (Tribunal Regional Federal da 4a Região - REO 04.01.012317-5/SC - Relator:

Juiz João Pedro Gebran Neto - Julgamento: 11/10/2001 - Órgão Julgador: Segunda

Turma)

Por outro lado, no que toca à preocupação do autor da proposição com a igualdade

na indicação de leiloeiros oficiais, cumpre destacar que a mencionada Instrução

Normativa nº 110, de 2009, do DNRC, além de explicitar a exigência de licitação em

caso de contratação por entidade da administração pública federal, estadual ou

municipal, estabelece que a solicitação de nome de leiloeiro por interessado na

realização de leilão deverá ser respondida pela Junta Comercial com a relação

completa dos leiloeiros matriculados.

Finalmente, importa esclarecer que a realização de concurso público para registro
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de tradutor público pela Junta Comercial decorre da regulamentação especial dessa

atividade promovida pela Instrução Normativa nº 84, de 2000, do mesmo DNRC, a

qual “dispõe sobre a habilitação, nomeação e matrícula e seu cancelamento de

Tradutor Público e Intérprete Comercial e dá outras providências”.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.238/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

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

Uejo - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.255/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, do Governador do Estado, “dispõe sobre a publicação de

matéria de interesse dos Poderes do Estado no Órgão Oficial”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 27/2/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos temos do art. 188 do Regimento

Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento versa sobre a publicação dos atos oficiais e do noticiário

de interesse dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado. Segundo

consta da mensagem que a acompanha, o objetivo é que a Imprensa Oficial do

Estado de Minas Gerais – Iomg – passe a divulgar quadrimestralmente o montante

individualizado das despesas com publicação geradas em cada órgão e entidade

integrante do orçamento fiscal do Estado, abrangendo os três Poderes.

A matéria é, atualmente, disciplinada na Lei nº 10.468, de 5/4/91, que trata da

publicação de matéria no “Minas Gerais”, órgão oficial dos Poderes do Estado. Essa



____________________________________________________________________________
680

lei determina que o pagamento das despesas com a publicação dos atos oficiais e

com o noticiário de interesse dos Poderes é de responsabilidade da Secretaria de

Estado de Fazenda, que o efetuará mensalmente, à vista da fatura global

apresentada pela Imprensa Oficial.

O projeto de lei em comento, que pretende revogar a referida Lei nº 10.468, de

1991, inova a presente ordem jurídica em, basicamente, três aspectos.

Primeiramente, estabelece outra lógica de financiamento da despesa da Imprensa

Oficial. Em seu art. 2º, estabelece que as dotações orçamentárias por conta das

quais correrão as citadas despesas com a publicação dos atos oficiais e noticiário

serão consignadas no orçamento da Imprensa Oficial e terão como fonte de

financiamento recursos ordinários livres do Tesouro, e não mais recursos diretamente

arrecadados, fonte Código 60, como atualmente ocorre.

A segunda alteração, constante do art. 3º do projeto, pretende ampliar a

transparência relativa à publicação a cargo da Imprensa Oficial. Para tanto, determina

que essa autarquia passe a divulgar, quadrimestralmente, o montante individualizado

das despesas com publicação, geradas em cada órgão ou entidade estatal, com a

indicação pormenorizada dos serviços prestados.

Por fim, a proposição determina, nos termos do parágrafo único do art. 3º, que as

despesas da Imprensa Oficial com a publicação de matéria de órgãos e entidades

estaduais cujas funções orçamentárias estejam associadas ao cumprimento de

índices e limites de gastos constitucionais ou legais deverão integrar o cômputo das

respectivas bases de cálculo em que estiverem inclusas.

Quanto aos aspectos jurídicos, sobre os quais cabe a esta Comissão manifestar-se,

destacamos que o projeto de lei trata, precipuamente, de atribuição de competências

a entidade da administração indireta do Poder Executivo, a Imprensa Oficial, bem

como de matéria orçamentária. Nos termos do art. 2º da Lei Delegada nº 154, de

25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Imprensa Oficial e dá

outras providências, compete à autarquia editar, imprimir e distribuir publicações para

divulgação de atos e ações dos Poderes do Estado. Nesse caso, a iniciativa do

Governador do Estado para iniciar o processo legislativo está amparada pelo disposto

no art. 66, inciso III, alínea, “e ”, da Constituição do Estado, que confere ao Chefe do
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Executivo a iniciativa privativa para dispor sobre a estruturação de entidades da

administração indireta. No que concerne à matéria orçamentária, o art. 165 da

Constituição Federal confere também ao Chefe do Executivo a competência para a

iniciativa de leis que disponham sobre o orçamento público. Ademais, estabelece o

art. 24, inciso II, da Constituição Federal a competência concorrente entre a União, os

Estados e o Distrito Federal para legislar sobre orçamento.

Todavia, no que se refere à determinação prevista no art. 1º do projeto, que obriga

a publicação no “Minas Gerais” dos atos oficiais e do noticiário de todos os Poderes

do Estado, entendemos que, embora a atual legislação, que o projeto em análise

propõe revogar, trate desta forma a matéria, incorre tal dispositivo em vício de

inconstitucionalidade. A Constituição Federal, ao estabelecer, em seu art. 2º, os

princípios fundamentais da República, consagrou o princípio da separação e

independência dos Poderes. Determinar que todos os Poderes publiquem seus atos

por meio da Imprensa Oficial, entidade do Poder Executivo, corresponde a uma

violação da independência dos Poderes. O princípio da publicidade, o qual o projeto

pretende atingir, pode ser alcançado de várias formas, e cada Poder tem, nos termos

constitucionais, autonomia para determinar a forma como dará publicidade aos seus

atos. Ademais, é fundamental considerar que, atualmente, existe a tendência de usar

o meio eletrônico para dar publicidade aos atos oficiais. No Estado essa disposição

pode ser demonstrada por meio da edição da Lei Complementar nº 111, de

13/1/2010, que criou o “Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado” e

deu outras providências, para publicação de atos processuais e administrativos,

obedecido os requisitos de autenticidade e integridade da Infraestrutura de Chaves

Públicas Brasileira do Brasil – IPC. O diário eletrônico substituirá a versão impressa

publicada no “Minas Gerais” e será veiculado, sem custos, no portal do Tribunal de

Contas na internet. Também o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por

meio da Portaria-Conjunta nº 119/2008, instituiu o seu diário eletrônico próprio, para a

publicação e divulgação dos atos processuais e administrativos, que substituirá a

versão impressa do diário oficial do Estado de Minas Gerais. Essa tendência se

justifica por diversos fatores, como a questão ambiental, que será propiciada com a

economia de papel, maior acesso à população bem como rapidez da informação.
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Propomos, assim, por meio da Emenda nº 1, seja dada nova redação ao dispositivo

que confere aos Poderes a opção de publicar os atos oficiais no “Minas Gerais” ou

em meio eletrônico, na forma de regulamento. Consideramos que tal redação

conferirá obediência ao princípio republicano da independência dos Poderes e

também atenderá ao princípio da publicidade e da eficiência.

Quanto ao dispositivo que determina a publicação pela Imprensa Oficial, de forma

pormenorizada, do montante das despesas geradas com publicidade, por cada órgão

ou entidade integrante do orçamento do Estado, confere ele maior densidade

normativa ao princípio da publicidade consignado no art. 37 da Constituição da

República.

De fato, o princípio da publicidade constitui verdadeira garantia do cidadão, seja

para que possa exercer seus direitos perante a administração, seja para que tenha

condições de controlar a própria atividade administrativa, por meio de mecanismos

legais à sua disposição.

A publicidade como princípio da administração pública abrange toda a atuação

estatal, não só no aspecto de divulgação oficial de seus atos, como também de

propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. A pretensão do

projeto é a de divulgar os atos oficiais, pela forma escrita nos meios oficialmente

determinados, de sorte que somente após a publicação do ato é que poderá seu

cumprimento ser exigido dos cidadãos, além de introduzir modificações no universo

jurídico.

A Constituição da República proclama o princípio da publicidade, de modo

expresso, não apenas no art. 37, “caput”, mas também no art. 5º, que prevê os

direitos e garantias individuais por meio da garantia de informação (inciso XIV), da

obtenção de informações de interesse particular e geral perante os órgãos públicos

(inciso XXXIII) e da publicidade dos atos processuais (inciso LX ), bem como no que

se refere aos julgamentos públicos do Poder Judiciário (art. 93, IX).

Cumpre ainda ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, elege a publicidade e a transparência na

gestão pública um dos seus pilares. Ao dispor, no seu Capítulo IX, sobre a

transparência, o controle e a fiscalização da gestão fiscal, a referida lei complementar
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estabelece, em seu art. 48, que a transparência será assegurada mediante ampla

divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, dos planos e orçamentos,

do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, e das versões

simplificadas desses documentos, entre outros instrumentos. Ademais, com as

alterações feitas pela Lei Complementar nº 131, de 27/5/2009, o inciso II do referido

artigo da LRF passou a prever a liberação para pleno conhecimento e

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas

sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico de acesso público.

No que toca às alterações de ordem orçamentária, entendemos que o Estado

legisla dentro dos limites impostos pela Constituição da República e também em

consonância com a legislação federal que é norma geral sobre a matéria. Todavia,

consideramos que o parágrafo único do art. 3º do projeto merece alguns reparos de

ordem jurídica e de técnica legislativa. Primeiramente é preciso que tal dispositivo

seja tratado em um artigo, e não em um parágrafo, uma vez que o seu conteúdo

normativo é autônomo, não trazendo nenhum detalhamento do “caput” do art. 3º.

Também a sua redação deve ser aperfeiçoada. A finalidade do dispositivo é deixar

claro que as despesas consignadas no orçamento da Imprensa Oficial, relativas a

publicação de matéria dos órgãos e entidades estaduais cujas funções orçamentárias

estejam associadas ao cumprimento de limites de gastos constitucionais ou

vinculadas a fins específicos definidos em lei, deverão integrar o cômputo dos

respectivos índices de aplicação do Estado. Assim, propomos a alteração da redação

do dispositivo que prevê que a despesa deve integrar “o cômputo das respectivas

bases de cálculo”, o que não parece fazer sentido. Ademais, consideramos

necessária a inclusão do termo “despesas computáveis” para evitar a inclusão de

despesas com publicação não pertinentes ou não autorizadas no cômputo de

determinados índices legais ou constitucionais. Para sanar tais irregularidades,

apresentamos a Emenda nº 2, ao final deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.255/2010 com as Emenda nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Os atos oficiais e o noticiário de interesse dos Poderes do Estado são

publicados no “Minas Gerais”, diário oficial dos Poderes do Estado, editado pela

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o

Tribunal de Contas poderão optar por divulgar os atos oficiais e o noticiário de seu

interesse em publicação própria ou em diário eletrônico disponibilizado em “site” da

internet, nos termos de regulamento.”.

EMENDA Nº 2

Transforme-se o parágrafo único do art. 3º em art. 4º, com a seguinte redação,

renumerando-se os demais artigos:

“Art. 4º – As despesas realizadas pela Imprensa Oficial relativas à publicação de

atos oficiais e noticiário de interesse dos órgãos e entidades estaduais cujas funções

orçamentárias estejam associadas ao cumprimento de limites de gastos

constitucionais ou vinculadas a fins específicos definidos em lei, se computáveis,

serão incluídas nos respectivos índices de aplicação do Estado.”.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

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

Uejo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.316/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Malacacheta os imóveis que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 e distribuída às

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

Vem, agora, a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.316/2010 pretende conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Malacacheta dois

lotes, situados na Rua dos Malacaxis, 155, Bairro Centro, nesse Município, sendo o

primeiro com área de 884m², registrado sob o nº 1.063, à fls. 263 do Livro 2-D; e o

segundo com 1.232,80m², registrado sob o nº 2.155, à fls. 217 do Livro 3-B, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Malacacheta.

Ressalte-se que o art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa

para a alienação de imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei

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

institui normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da

referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Essa exigência está atendida no parágrafo único do art. 1º do projeto, que destina

os imóveis ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Educação e da

Escola Municipal Pimpolho.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.316/2010.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

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

Uejo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.350/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nº 4.350/2010 “dispõe

sobre o ensino profissionalizante”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2010 e, em seguida,

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência,
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Tecnologia e Informática.

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. 188, combinado com o 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo visa a dispor sobre cursos profissionalizantes.

Segundo consta no art. 24, inciso IX, da Constituição da República, compete

concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre educação.

Conforme bem se sabe, a competência concorrente implica a edição de normas

gerais por parte da União, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal exercitar sua

parcela de competência editando normas suplementares em atenção à normatização

geral elaborada pela União. Em princípio, portanto, o Estado tem competência

constitucional para legislar sobre o tema.

No que se refere à questão da educação e do ensino, verificamos a existência da

Lei Federal nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -,

que traz as normas gerais referentes à educação e em seus arts. 36-A a 36-D trata

especificamente do ensino profissionalizante.

Voltando os olhos à proposição, verificamos algumas impropriedades.

O art. 1º do projeto de lei dispõe que “o Estado incentivará o ensino

profissionalizante, em todos os níveis escolares, dando apoio aos cursos livres de

treinamento e capacitação, incentivando a criação de cursos técnicos para a

formação de profissionais”.

A redação do dispositivo em destaque traduz uma proposição inócua, uma vez que,

em vez de conter alguma determinação, o que compete ao Poder Legislativo, acaba

por meramente dispor sobre um incentivo que o Estado dará ao ensino

profissionalizante, sem minudenciar de nenhuma forma o que efetivamente cabe ao

Estado fazer.

Ademais, percebe-se que o artigo em questão, apesar de não dispor

expressamente, tem redação similar à dos projetos de lei que tratam de programas de

incentivo, os quais frequentemente tramitam nesta Casa Legislativa. Ocorre que,

conforme entendimento já consolidado nesta Assembleia, os projeto de lei que tratam
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de programas são considerados eivados de vícios de inconstitucionalidade e

antijuridicidade. Isso porque as medidas administrativas estão inseridas no âmbito de

atuação do Poder Executivo e, pelo princípio da separação dos Poderes, não podem

ser objeto de deliberação legislativa. Trata-se de mácula presente também nos arts.

4º e 5º da proposição. Por essas razões, apresentamos, ao final deste parecer, a

Emenda nº 1.

O art. 2º do projeto em exame, por sua vez, prevê que os organizadores de cursos

profissionalizantes poderão requerer à Secretaria de Estado de Educação que

inspecione e eventualmente aprove o seu funcionamento.

Ora, o art. 206, inciso III, da Constituição do Estado já prescreve que compete ao

Conselho Estadual de Educação autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino

particular. Percebe-se, portanto, que o direito que o dispositivo em foco visa a

conceder aos organizadores de cursos profissionalizantes - sejam os referidos cursos

inspecionados para eventual autorização - já consta no próprio texto da Constituição

mineira, não havendo razão para que o assunto seja tratado em norma infralegal.

Do mesmo modo, o parágrafo único do art. 2º do projeto determina que, em caso de

falta de servidores, poderá ser designado profissional “ad hoc” para realizar a referida

inspeção de cursos profissionalizantes.

Sabe-se bem que, por via de regra, as tarefas típicas de Estado - entre as quais, a

tarefa fiscalizatória - deve ser exercida por servidores com vínculo permanente com a

administração pública. Apenas em casos excepcionais entende-se possível a

contratação direta de particulares sem uma perene vinculação com o poder público.

Não obstante isso, a redação do dispositivo em análise acaba por permitir, de forma

pontual e casuística, a contratação direta de profissionais para fins de inspeção das

entidades de ensino, com a pressuposição de que haverá carência de servidores para

tanto. Por esses motivos, apresentamos a Emenda nº 2 na conclusão deste parecer.

Finalmente, entendemos que o art. 3º do projeto, ao estabelecer a carga horária

dos cursos técnicos em consonância com o disposto na Lei Federal nº 9.394, de

1996, trata de questões que devem ser analisadas com mais cuidado pela pertinente

comissão de mérito.

Conclusão
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Ante o exposto, somos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto

de Lei nº 4.350/2010 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os arts. 1º, 4º e 5º.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

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

- Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.207/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei nº 4.207/2010 visa a

autorizar o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Ouro Preto – Ufop – o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e retorna a este órgão colegiado, a fim de

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.207/2010 tem como finalidade conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência, ao

patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto – Ufop –, de um imóvel com área

de 13.407,50m², situado na Avenida Armando Fajardo, no Município de João

Monlevade.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

ampliação do câmpus da Ufop no Município de João Monlevade, beneficiando

especialmente os estudantes mineiros.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º do projeto 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.
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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 dos 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 da matéria, não representa

despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Entretanto,

com a finalidade de deixar claro que as benfeitorias existentes no terreno estão

incluídas na doação em tela, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, que acrescenta tal observação no art. 1º.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.207/2010, no

2º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se no art. 1º, após a expressão “metros quadrados”, a expressão “e

suas benfeitorias”.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de Andrada -

Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 14/2007

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 14/2007, apr esentada por um terço dos

membros da Assembleia Legislativa, tendo como primeiro signatário o Deputado

Sargento Rodrigues, dá nova redação ao art. 273 da Constituição do Estado.

Aprovada no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno, vem agora a

proposta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à

matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art . 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 14/2007

Acrescenta parágrafo ao art. 140 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – O art. 140 da Constituição do Estado fica  acrescido do seguinte § 4°:

“Art. 140 – (...)

§ 4° – O cargo de Delegado de Polícia integra, para  todos os fins, as carreiras

jurídicas do Estado.”.

Art. 2° – Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 273/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 273/2007, de autoria do Deputad o João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Estrela da Manhã de Águas Formosas, com sede no

Município de Águas Formosas, 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° 273/2007

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Estrela da Manhã, com sede

no Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Manhã, com sede no Município de Águas Formosas.

Art. 2° – 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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.215 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.215/2009, de autoria do Deput ado Sebastião Helvécio, que

declara de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos Recanto Feliz – Alirf –, com

sede no Município de Capim 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° 3.215/2009

Declara de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos Recanto Feliz – Alirf –,

com sede no Município de Capim Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Lar dos Idosos Recanto

Feliz – Alirf –, com sede no Município de Capim Branco.

Art. 2° – 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.531 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.531/2009, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra - Cerea -, com sede no

Município de Conquista, 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° 3.531/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra de Conquista -
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Cerea -, com sede no Município de Conquista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Recuperação do Alcoólatra

de Conquista - Cerea -, com sede no Município de Conquista.

Art. 2° - 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 LEI N° 3.672 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.672/2009, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Fubá Suado, com sede no

Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.672/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Fubá Suado, 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 Cultural e Recreativa

Fubá Suado, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – 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 LEI N° 3.715 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.715/2009, de autoria do Deput ado Vanderlei Miranda, que

declara a utilidade pública da Associação Projeto Cidade Refúgio, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.715/2009

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Cidade Refúgio, 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 Projeto Cidade Refúgio,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.913 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.913/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública o Grupo 3ª Idade Bem Viver, com sede no Município

de Cruzília, 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° 3.913/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo 3ª Idade Bem-Viver, com sede no

Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo 3ª Idade Bem-Viver,

com sede no Município de Cruzília.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.921 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.921/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Ação de Assistência Social Filadélfia de Itabira-MG, no

Município de Itabira, 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° 3.921/2009

Declara de utilidade pública a Fundação da Ação de Assistência Social Filadélfia de

Itabira, com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação da Ação de Assistência

Social Filadélfia de Itabira, com sede no Município de Itabira.

Art. 2° – 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.939 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.939/2009, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro João XXIII, com sede no

Município de Muriaé, 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° 3.939/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro João XXIII, com

sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

João XXIII, com sede no Município de Muriaé.

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Ademir Lucas, Presidente e relator - Braulio Braz - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.007 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.007/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação de Promoção à Vida Uai Brasil, 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° 4.007/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Promoção à Vida Uai Brasil, 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 de Promoção à Vida Uai

Brasil, 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 março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.040 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.040/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que
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declara de utilidade pública o Rotary Club de Sabará, 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° 4.040/2009

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Sabará, com sede no Município de

Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Rot ary Club de Sabará, com sede no

Município de Sabará.

Art. 2° – 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 LEI N° 4.041 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.041/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do Bairro Nossa

Senhora de Fátima – Apromel do Fátima –, com sede no Município de Sabará, 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° 4.041/2009

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do Bairro de Fátima –

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pró-Melhoramento do

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

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.049 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.049/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Córrego de Areia e

Adjacência – Acca –, 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° 4.049/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Córrego

de Areia e Adjacência – Acca –, com sede no Município de Fortuna de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores de Córrego de Areia e Adjacência – Acca –, com sede no Município de

Fortuna de Minas.

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.053 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.053/2009, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Associação Casa de Saúde São Sebastião, com sede no

Município de Virgínia, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.
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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° 4.053/2009

Declara de utilidade pública a Associação Casa de Saúde São Sebastião, com sede

no Município de São Sebastião do Rio Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa de Saúde São

Sebastião, com sede no Município de São Sebastião do Rio Verde.

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.064 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.064/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da Pontinha,

com sede no Município de Paraopeba, 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° 4.064/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da

Pontinha, com sede no Município de Paraopeba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário de

Desenvolvimento Rural da Pontinha, com sede no Município de Paraopeba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.072 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.072/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que altera o art. 1° da Lei n° 1.645, de 16 de sete mbro de 1957, que declara de

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

Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.072/2009

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 1.645, de 16 d e setembro de 1957, que

declara de utilidade pública o Asilo São Vicente e Santo Antônio, de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 1.645, de 16 de setem bro de 1957, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a In stituição Social São Vicente e

Santo Antônio, com sede no Município de Uberlândia.”.

Art. 2° – A ementa da Lei n° 1.645, de 1957, passa a ser: “Declara de utilidade

pública a Instituição Social São Vicente e Santo Antônio, com sede no Município de

Uberlândia.”

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.074 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.074/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública o Grupo Maranatha de Art’Global, com sede no Município
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de Varginha, 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° 4.074/2009

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

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Gru po Maranatha de Art’Global, com

sede no Município de Varginha.

Art. 2° – 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 LEI N° 4.076 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.076/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Organização Jovens Construindo a Cidadania do

Brasil – JCC Brasil, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.076/2009

Declara de utilidade pública a Organização Jovens Construindo a Cidadania do

Brasil – JCC Brasil –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Org anização Jovens Construindo a
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Cidadania do Brasil – JCC Brasil –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.077 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.077/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Caminhos da Vida de

Araxá, 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° 4.077/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Caminhos da Vida de Araxá,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Vida de Araxá, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.078 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.078/2009, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública a Associação Brasileira dos Estudantes contra as Drogas - Abecad -,

com sede no Município de Ituiutaba, 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° 4.078/2009

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos Estudantes contra as

Drogas - Abecad -, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Brasileira dos Estudantes

contra as Drogas - Abecad -, com sede no Município de Ituiutaba.

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.079 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.079/2009, de autoria do Deput ado Chico Uejo, que declara de

utilidade pública o Lar da Criança Divina Lucas da Silva, com sede no Município de

São Gotardo, 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° 4.079/2009

Declara de utilidade pública a entidade Lar da Criança Divina Lucas da Silva, com

sede no Município de São Gotardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar da Criança Divina Lucas

da Silva, com sede no Município de São Gotardo.

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.082 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.082/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Grupo Melhor Idade Serenidade – GMISER –, 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° 4.082/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo da Melhor Idade Serenidade –

GMISER –, 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 Grupo da Melhor Idade

Serenidade – GMISER –, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.089 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.089/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação da Divina Misericórdia, com sede no Município de

São João Nepomuceno, 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° 4.089/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Divina Misericórdia, com sede no
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Município de São João Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da Divina Misericórdia,

com sede no Município de São João Nepomuceno.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.090 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.090/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Comunidade Rhema de Aliança, 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° 4.090/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Rhema de Aliança, com

sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunidade Rhema de

Aliança, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.093 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.093/2009, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação da Casa de Caridade Darci Campos, com

sede na comunidade de Penha de França, em Itamarandiba, foi aprovado em turno
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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° 4.093/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Casa de Caridade Darci Campos de

Penha de França, com sede no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da Casa de Caridade

Darci Campos de Penha de França, com sede no Município de Itamarandiba.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.097 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.097/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Beira Córrego, Retiro dos Moreira e

Adjacências – Ascombere –, com sede no Município de Fortuna de Minas, 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° 4.097/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Beira

Córrego e Retiro dos Moreira – Ascombere –, com sede no Município de Fortuna de

Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos

Moradores de Beira Córrego e Retiro dos Moreira – Ascombere –, com sede no

Município de Fortuna de Minas.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.100 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.100/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Recreio dos Bandeirantes,

com sede no Município de Esmeraldas, 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° 4.100/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Recreio dos

Bandeirantes, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Recreio dos Bandeirantes, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.101 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.101/2009, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Furnas de Cima – AMA-

FC –, com sede no Município de Aiuruoca, foi aprovado em turno único, na forma
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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° 4.101/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Furnas de

Cima – AMA-FC –, com sede no Município de Aiuruoca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores e Amigos

de Furnas de Cima – AMA-FC –, com sede no Município de Aiuruoca.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.104 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.104/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que altera o art. 1° da Lei n° 1.568, de 10 de jane iro de 1957, que declara de utilidade

pública o Conselho Particular da Sociedade São Vicente de Paulo de Uberlândia, com

sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.104/2009

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 1.568, de 10 d e janeiro de 1957, que declara

de utilidade pública o Conselho Particular da Sociedade São Vicente de Paula de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 1.568, de 10 de janei ro de 1957, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Co nselho Central de Uberlândia da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Uberlândia.”.

Art. 2° – A ementa da Lei n° 1.568, de 1957, passa a ser: “Declara de utilidade

pública o Conselho Central de Uberlândia da Sociedade de São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Uberlândia.”.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.105 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.105/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a entidade denominada Carol – Casa de Amparo

Infantil, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.105/2009

Declara de utilidade pública a entidade Carol – Casa de Amparo Infantil, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Carol – Casa de Amparo

Infantil, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.107 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.107/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Nossa Senhora da Guia de Iturama,

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° 4.107/2009

Declara de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Nossa Senhora da Guia de

Iturama, com sede no Município de Iturama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be da Terceira Idade Nossa

Senhora da Guia de Iturama, com sede no Município de Iturama.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.119 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.119/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Ação Social Vida Comunitária – Asvicom –, 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° 4.119/2009

Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Vida Comunitária – Asvicom –,

com sede no Município de Sabará.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Social Vida

Comunitária – Asvicom –, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.127 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.127/2009, de autoria do Deput ado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação Unida do Município de Tocos do Moji, com

sede no Município de Tocos do Moji, 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° 4.127/2009

Declara de utilidade pública a Associação Unida do Município de Tocos do Moji,

com sede no Município de Tocos do Moji.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Unida do Município de

Tocos do Moji, com sede no Município de Tocos do Moji.

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/4/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Maria Araújo,

ocorrido em 11/4/2010, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Marcelino



____________________________________________________________________________
711

Lourenço Lima, ocorrido em 11/4/2010, em João Pinheiro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.472 a

4.480/2010 - Requerimentos nºs 5.861 a 5.868/2010 - Comunicações: Comunicação

do Deputado Sávio Souza Cruz - Questão de ordem; chamada para recomposição de

quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos

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

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes

- Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - 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.
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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 4.472/2010

Declara de utilidade pública a Associação União Fraterna Ensinamentos de Jesus,

com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ensinamentos de Jesus, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2010.

Deiró Marra

Justificação: A Associação União Fraterna Ensinamentos de Jesus, com sede no

Município de Patrocínio, é uma associação civil, de caráter beneficente, em

funcionamento há mais de um ano e sem quaisquer fins econômico-financeiros. A sua

Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias.

A Associação tem como objetivo amparar a infância, os mais necessitados e os

idosos, procurando proporcionar-lhes abrigo, recreação, educação, assistência

médica e social. Seu plano de trabalho envolve confecção de enxovais para recém-

nascidos carentes, distribuição dos enxovais às futuras mães de recém-nascidos

carentes e ainda distribuição de sopa todas as quinta-feiras, feita por voluntárias, com

ingredientes doados por sacolões de verduras e açougues de Patrocínio, com a



____________________________________________________________________________
714

supervisão de uma nutricionista voluntária, distribuição de cestas básicas a famílias

carentes, cujas reais necessidades são comprovadas através de sindicâncias e

consultas à Secretaria Municipal de Ação Social, distribuição de roupas e calçados

usados a pessoas sem recursos financeiros.

Constituída em 30/3/2009, é notório o sucesso da instituição no auxílio à população

mais carente.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº

12.972, de 27/7/98, com vistas a sua declaração de utilidade pública. Assim, peço o

costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.473/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário de Contagem, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário de

Contagem, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: O Centro de Apoio Comunitário de Contagem, com sede nesse

Município, é uma entidade sem fins lucrativos que tem por escopo conscientizar seus

associados de seus direitos e melhorar sua qualidade de vida.

Com esses propósitos, a instituição desenvolve campanhas educativas voltadas

para a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice;

combate a fome e a pobreza por meio da distribuição de alimentos e agasalhos e do

incentivo ao plantio de hortas comunitárias e árvores frutíferas; apoia a implantação

de programas agropecuários e de infraestrutura na comunidade; promove cursos

voltados para a profissionalização e para a divulgação de temas relevantes, como

alimentação alternativa e primeiros socorros; fomenta a criação de creches e clubes
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de mães e ações para a reabilitação de pessoas com deficiência; incentiva a proteção

ao meio ambiente e desenvolve atividades sociais, culturais e desportivas.

Considerando que o trabalho efetuado pela entidade contribui para o exercício

pleno da cidadania, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.474/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde,

com sede no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Hotéis e Pousadas de

Monte Verde, com sede no Município de Camanducaia.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde, com sede no

Município de Camanducaia, é uma sociedade civil de direito privado sem fins

lucrativos. Tem por finalidade fomentar o desenvolvimento do setor de hotelaria e

comércio, promovendo o bem-estar social, a fraternidade e o congraçamento da

classe hoteleira, além de promover 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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.475/2010

Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do
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Sul de Minas, com sede no Município de Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico

Serras Verdes do Sul de Minas, com sede no Município de Extrema.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas,

com sede no Município de Extrema, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins

lucrativos.

A Associação tem por finalidade promover programas que realizem a geração de

emprego no Município, formar e capacitar técnicos, estimulando o espírito de

cooperação, e elaborar planos que promovam o desenvolvimento sustentável do

Município.

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

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

atende aos 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.476/2010

Declara de utilidade pública a Associação Paraisense de Defesa do Folclore

Brasileiro, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Paraisense de Defesa do

Folclore Brasileiro, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2010.

Antônio Carlos Arantes



____________________________________________________________________________
717

Justificação: A finalidade da Associação Paraisense de Defesa do Folclore

Brasileiro consiste em promover pesquisas, estudos e divulgação do folclore em

âmbito municipal, estadual, nacional e internacional; estimular a integração entre o

conhecimento teórico e a prática profissional; incentivar as atividades voltadas para o

folclore com vistas à elevação da cultura e das comunidades interessadas; contribuir

para o aperfeiçoamento e a revitalização intelectual dos sócios e para o intercâmbio

de experiências entre os pesquisadores da área do folclore.

Além disso, a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.477/2010

Declara de utilidade pública a Banda Municipal de Música de São Sebastião do

Paraíso, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Banda Municipal de Música de São

Sebastião do Paraíso, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Banda Municipal de Música de São Sebastião

do Paraíso é praticar e difundir a arte musical como instrumento de promoção da

cultura, da educação cívica e moral, da ordem, da disciplina e da recreação e formar,

gratuitamente, novos músicos todos os anos.

Uma vez que a entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de

utilidade pública, solicitamos 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 4.478/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Folclórica das Escolas de Samba de São

Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Folclórica das Escolas de

Samba de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: São finalidades da Associação Folclórica das Escolas de Samba de

São Sebastião do Paraíso promover a comunidade através da prática de atividades

culturais; estudar, pesquisar e divulgar as manifestações culturais da região; retomar,

valorizar e incentivar o folclore, com ênfase nas manifestações locais; incentivar,

planejar e realizar por si ou por força de convênio, acordo ou contrato atividades de

caráter cultural.

Além disso, a referida Associação apresenta os requisitos legais para ser declarada

de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.479/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel com área de 462,50m² (quatrocentos e sessenta e dois vírgula cinquenta

metros quadrados), situado no Município de Itapagipe, registrado sob o nº 11.535, a

fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma Casa Lar.

Art. 2º - 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. 1º ou se essa tiver

sido desvirtuada.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2010.

Zé Maia

Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi doado ao Estado, em 1990,

pelo Município de Itapagipe, onde se localiza.

A administração local pretende sua transferência ao patrimônio municipal para a

construção de uma Casa Lar, instituição com ambiente semelhante ao familiar,

destinada a acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade,

oferecendo-lhes a oportunidade de convivência afetiva equilibrada e saudável,

condição indispensável a seu pleno desenvolvimento.

Considerando os benefícios que tal empreendimento trará à população de

Itapagipe, especialmente às crianças e jovens, solicitamos o apoio dos nobres

parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.480/2010

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Boanerges Barbosa de Castro, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Boanerges Barbosa de

Castro, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: A Loja Maçônica Boanerges Barbosa de Castro, com sede no

Município de Juiz de Fora, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas

finalidades precípuas trabalhar pelo aperfeiçoamento moral e intelectual da

humanidade, a fim de conseguir a sua emancipação progressiva e pacífica.
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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.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação dessa

proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.861/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Sul de Minas pelo transcurso de seu primeiro aniversário. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 5.862/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Ibiraci pelos 86 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.863/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências

para que o Município de Morro do Pilar seja incluído no Proacesso em caráter de

urgência. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.864/2010, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a família Costa Prazeres pelos serviços prestados ao povo de

São Lourenço e região. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.865/2010, do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja encaminhado

aos Secretários de Saúde e de Meio Ambiente pedido de providências para a

realização de exame da qualidade das águas subterrâneas no entorno da

Comunidade do Beira-Rio, no Município de São Gonçalo do Abaeté, assim como

cópia de inteiro teor da justificação que acompanha o requerimento e do laudo de

análise de potabilidade de água feito pelo Centro de Sedimentometria e Qualidade de

Águas Ltda. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 5.866/2010, da Comissão de Justiça, em que solicita seja encaminhado às

Secretárias de Educação e de Planejamento pedido de providências para que a Lei nº

15.293, de 2004, seja revista no que se refere à situação funcional dos profissionais

da educação do Estado, em virtude de alteração na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.867/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, aos Secretários de Desenvolvimento

Regional e de Transportes, à Secretária de Planejamento e ao Diretor-Geral da

Agência Metropolitana de Belo Horizonte pedido de providências para que todas as

intervenções promovidas no entorno da Cidade Administrativa sejam precedidas de

audiências públicas com a participação das prefeituras, das câmaras municipais e

das comunidades envolvidas.

Nº 5.868/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, aos Secretários de Desenvolvimento

Regional e de Transportes, à Secretária de Planejamento e ao Diretor-Geral da

Agência Metropolitana de Belo Horizonte pedido de providências para que sejam

acatadas as medidas de compensação sugeridas pelas comunidades do Bairro Morro

Alto e região em relação à implantação da Cidade Administrativa. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Suspendemos a reunião extraordinária da

noite, e tenho a impressão de que isso aconteceu para que sejam feitos estudos

importantes nesta Casa em relação às proposições mais recentes do governo,

principalmente ao Projeto de Lei Complementar nº 35/2008, que necessita de maiores

esclarecimentos para a votação. Como não há quórum neste momento, solicito que

V. Exa. encerre os trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que

iniciamos os nossos trabalhos com o quórum exigido para a abertura da reunião.

Portanto, há quórum para continuarmos os trabalhos.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, entendo que iniciamos os

trabalhos com quórum, mas estou dizendo que...

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 15, 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 foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/4/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 2.490/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.138/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.518/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.547/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.654/2009; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 - Inexistência de quórum para votação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 1.994/2008; encerramento da discussão - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.955/2008; encerramento da discussão -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.004/2009; encerramento da discussão

- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2009; encerramento da

discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.501/2009; encerramento
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da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.559/2009;

encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.791/2009; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.963/2009; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.037/2009; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 4.083/2009; encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

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

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo

Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - 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 José Henrique) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.490/2008, do

Deputado Lafayette de Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar à Associação

de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de

Barbacena, o terreno que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

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

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

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

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

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

2.490/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.138/2009, do Deputado Jayro Lessa,

que altera a redação do art. 2º da Lei nº 16.044, de 31/3/2006. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

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

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº

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

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

3.138/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.518/2009, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área que especifica. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

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

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº

1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.518/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.547/2009, do Deputado Carlos Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a

fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de Coração de Jesus. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

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

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

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

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

de Lei nº 3.547/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.654/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

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

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

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.654/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que o há

para a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.994/2008, do Deputado Inácio

Franco, que dispõe sobre a integração de considerações ambientais nas licitações e

nos contratos públicos do Estado de Minas Gerais a serem observadas pelos órgãos

da administração direta, autarquias, inclusive as de regime especial, fundações

públicas, fundos especiais não personificados pelo seu gestor, sociedades de

economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado,

controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Minas Gerais, prestadoras de

serviço público, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
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constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As

Comissões de Meio Ambiente e de Administração Pública opinam pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em

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

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.955/2008, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu o

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

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

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

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.004/2009, do Deputado Inácio

Franco, que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 15.018, de 15/1/2004, que obriga as

instituições que menciona a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas

equipadas com detector de metais. A Comissão de Justiça conclui pela

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

Comissão de Saúde 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.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.056/2009, do Deputado João Leite,

que estabelece normas para a preservação e para a promoção do patrimônio cultural

associado ao transporte ferroviário no Estado de Minas Gerais, altera a Lei nº 11.726,

de 30/12/94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, e a Lei

nº 12.398, de 12/12/96, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Cultura 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 Cultura. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.501/2009, do Tribunal de Justiça,

que altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça. A Comissão de
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Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira

opinam pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de

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

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.559/2009, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Lajinha o imóvel que espefica. 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.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.791/2009, do Deputado Almir Paraca, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Itajubá o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.963/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias o imóvel que

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

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

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.037/2009, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Tumiritinga 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.
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.083/2009, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Antônio Carlos o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.

Encerramento

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação, a Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias

de amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

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

Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/3/2010

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Fabiano,

Ademir Lucas e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Fabiano, 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 sobre proposições em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projeto de Resolução nº 3.929/2009, Projetos de Lei nºs 273/2007,

2.752/2008, 3.215, 3.516, 3.637, 3.715, 3.921, 4.050 e 4.051/2009, 4.142, 4.147,

4.384, 4.386, 4.387 e 4.390/2010 (Deputado Ademir Lucas); 4.089, 4.090, 4.092,

4.093, 4.095, 4.097, 4.100, 4.101, 4.104, 4.105, 4.107, 4.110, 4.119 e 4.127/2009,

4.174 e 4.178/2010 (Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
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Resolução nº 3.929/2009 e dos Projetos de Lei nºs 2.752/2008, 4.142, 4.147, 4.384 e

4.386/2010. Suspende-se a reunião. Às 11h50min, são reabertos os trabalhos, com a

presença da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Dimas Fabiano e

Lafayette de Andrada. Está presente também o Deputado Ademir Lucas. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 4.387 e 4.390/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 273/2007, 3.215, 3.516, 3.637, 3.715, 3.921, 4.050, 4.051, 4.089, 4.090, 4.092,

4.093, 4.095, 4.097, 4.100, 4.101, 4.104, 4.105, 4.107, 4.110, 4.119 e 4.127/2009,

4.174 e 4.178/2010. 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, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Lafayette de Andrada.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/4/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, 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 Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar nº 58/2010, no 1º turno

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); Projeto de Lei Complementar nº 59/2010 e Projetos

de Lei nºs 4.377, 4.378/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.369, 4.376/2010
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(Deputado Delvito Alves); 4.375, 4.382/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.380/2010

(Deputado Padre João); 4.371, 4.383, 4.385/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.373,

4.374, 4.379 e 4.381/2010 (Deputado Célio Moreira); 4.332 e 4.151/2010 (Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 3.987/2009 (Deputado Ademir Lucas,

em virtude de redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade

dos Projetos de Lei nºs 4.202, 4.183 e 4.188/2010, 3.845/2009 (relator: Deputado

Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 3.887, 4.000, 4.033/2009 e 4.344/2010

(relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição); 3.993/2009

(relator: Deputado Chico Uejo); 4.034/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa);

4.168 e 4.253/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição).

Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 4.332 e 4.151/2010 deixam de ser

apreciados, em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado

Sebastião Costa. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 3.871 e 4.061/2009

deixam de ser apreciados, em virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada

pelo relator, Deputado Sebastião Costa. O parecer sobre o Projeto de Lei nº

3.987/2010 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo

relator, Deputado Ademir Lucas. Após discussão e votação, são aprovados, cada um

por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade

dos Projetos de Lei nºs 4.343/2010 com a Emenda nº 1 e 4.176/2010 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.525/2008 com a Emenda nº

1, 3.391/2009 e 4.138/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada

Rosângela Reis, em virtude de redistribuição, registrando-se o voto em branco do

Deputado Sebastião Costa ao parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.525/2008);

4.184/2010 (relator: Deputado Delvito Alves). Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sobre o Projeto de Lei nº 4.159/2010, o qual

conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, são apresentadas

as Propostas de Emenda nºs 1, do Deputado Ademir Lucas, e 2 e 3, do Deputado

Sargento Rodrigues. Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o
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parecer, salvo as propostas de emenda apresentadas, que é aprovado. A seguir,

submete a votação as Propostas de Emenda nºs 1 a 3, que são aprovadas. Nos

termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno, é elaborada a nova redação do

parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.159/2010, a qual conclui pela constitucionalidade,

pela legalidade e pela juridicidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 3 e é

aprovada pela Comissão. Os Projetos de Lei nºs 3.839/2009 e 4.238/2010 são

retirados da pauta, atendendo-se a requerimento, respectivamente, dos Deputados

Domingos Sávio e Délio Malheiros, aprovados pela Comissão. São convertidos em

diligência à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 4.125/2009

(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); ao DER-MG e ao

Prefeito de Pimenta o Projeto de Lei nº 4.286/2010 (relator: Deputado Sebastião

Costa); à Seplag os Projetos de Lei nºs 4.316 e 4.326/2010 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição) e 4.366/2010 (relator: Deputado Ademir

Lucas, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela

legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nºs 138/2007, 3.747/2009,

4.278/2010 com a Emenda nº 1, 4.308, 4.309, 4.313, 4.324, 4.339 e 4.353/2010, os

dois últimos com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de

redistribuição); 179/2007, 3.576/2009 com a Emenda nº 1, 3.705, 4.018, 4.063/2009,

4.302, 4.315, 4.322, 4.340/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição); 3.732, 4.016 com a Emenda nº 1, 4.019/2009 com a Emenda nº 1,

4.310, 4.314, 4.320, 4.325, 4.333 e 4.342/2010 (relatora: Deputada Rosângela Reis,

em virtude de redistribuição); 4.229, 4.299, 4.306 e 4.323/2010 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 4.300, 4.311, 4.319, 4.327, 4.328, 4.341, 4.352, 4.357 e 4.358 com

a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os Projetos de Lei nºs 4.367,

4.371, 4.375, 4.376 e 4.382/2010 são retirados de pauta, por falta de pressupostos

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados em
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diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.303, 4.307, 4.317, 4.321, 4.329, 4.345,

4.347, 4.348, 4.351, 4.354 e 4.365/2010; à Secretaria de Estado de Educação os

Projetos de Lei nºs 4.378, 4.379, 4.380 e 4.381/2010; e ao Secretário de Estado de

Governo o Projeto de Lei nº 4.355/2010. São aprovados os seguintes requerimentos

dos Deputados: Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado às Secretarias

de Estado de Educação e de Planejamento e Gestão pedido de providências para

que a Lei nº 15.293, de 2004, que institui as carreiras de educação básica, seja

revista no que se refere à situação funcional dos profissionais da educação do

Estado, em vista da alteração promovida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação;

Dalmo Ribeiro Silva, Ademir Lucas e Rosângela Reis (2) em que solicitam seja

realizada audiência pública da Comissão conjuntamente com a Comissão de

Administração Pública, para debater o Projeto de Lei Federal Ficha Limpa. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Chico Uejo - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/4/2010

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Luiz Humberto Carneiro (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da

Liderança do BSD) e Jayro Lessa, 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 Luiz Humberto Carneiro,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater as consequências, para o consumidor brasileiro, do

“recall” de veículos feito pela montadora Toyota nos Estados Unidos e na Europa e a

discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos
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ordinários da reunião para ouvir os Srs. Luís Antônio Monteforte da Fonseca, Gerente

Jurídico e representante legal da Toyota do Brasil; Evandro Luiz Maggio, Gerente-

Geral de Pós-Venda da Toyota do Brasil e Ricardo Machado Bastos, Gerente-Geral

para Assuntos Governamentais da Toyota do Brasil, representando Luiz Carlos

Andrade Júnior, Vice-Presidente da Toyota; Waldyr Roma de Almeida Ferreira,

Diretor Executivo da Associação Brasileira de Distribuidores da Toyota - Abradit -,

representando Riguel Chieppe, Presidente da Abradit; Amauri Artimos da Matta,

Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; e Maria do Carmo Barros Mello,

Patrícia Corrêa Mourthè e João Paulo Lopes de Sena, proprietários de veículos

Toyota, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Délio

Malheiros em que solicita seja realizada audiência pública, para debater os reflexos

da ampliação de um centro de compras no Bairro Anchieta, nesta Capital e os

prejuízos causados a dezenas de moradores desse bairro. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/4/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira 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
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Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica

o recebimento de ofícios dos Srs. Carlos Nadalutti Filho, Diretor-Presidente da Furnas

Centrais Elétricas S.A., e Helder Braga de Melo, Presidente da Câmara Municipal de

Pirapora, publicados no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010. 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 5.619, 5.627, 5.628, 5.665, 5.669, 5.672, 5.688,

5.711, 5.782 e 5.785/2010. Submetido a discussão e votação, cada um por sua vez, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.755/2009. 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 Weliton Prado, em que solicita sejam

realizadas reuniões para debater, em audiência pública nas regiões do Triângulo

Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Sul de Minas, Centro-Oeste,

Noroeste, Norte, Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce, o cumprimento das metas da

segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - como forma de

estudar medidas que viabilizem a execução das ações e a liberação dos recursos no

Estado com mais agilidade, e Sargento Rodrigues e Délio Malheiros, em que

solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o voto em

trânsito para os policiais militares que trabalharem no dia das eleições. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Doutor Rinaldo - Carlin Moura -

Lafayette de Andrada - Domingos Sávio.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/4/2010
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Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

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

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

Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

e a deliberar sobre proposições de Comissão e comunica o recebimento de

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

parênteses: ofícios da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de

Desenvolvimento da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação

(13/3/2010); e do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de

Estado da Educação (6/4/2010). 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.277/2009 (relatora: Deputada Gláucia

Brandão). Retira-se o Deputado Ruy Muniz. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.870/2008 e 3.377/2009 com as

respectivas Emendas nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 3.645/2009;

4.042/2009 e 4.069/2009, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.579, 5.580,

5.581, 5.596, 5.611, 5.623, 5.655, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.666, 5.674, 5.675,

5.677, 5.739, 5.781, 5.791 e 5.796/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

3.563, 3.922 e 3.980/2009. 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 Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação

pedido de providências pela revisão do teor do Decreto nº 45.274, de 2009, que
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disciplina o reposicionamento de letras, previsto para vigorar à partir do dia 30 de

junho próximo, de maneira que os servidores em exercício nas Apaes não sejam

excluídos dos benefícios criados pelo mencionado decreto; Rosângela Reis em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Timóteo, para

debater a situação da Escola Estadual Professora Haydée de Souza Abreu; Ruy

Muniz em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

implantação do câmpus da Universidade Federal de Lavras - Ufla -, no Município de

Caxambu. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Célio Moreira.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília

Ferramenta, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Carlos Gomes. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei nº 4.132/2009, que dispõe

sobre os procedimentos a serem observados nos contratos de serviços terceirizados,

continuados ou não, em que participa a administração pública do Estado de Minas

Gerais e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Felipe

Willer de Araújo Abreu Júnior, Presidente do Conselho Estadual do Idoso de Minas

Gerais, publicada no “Diário do Legislativo”, em 1º/4/2010. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.212, 4.214, 4.216, 4.217, 4.224, 4.228, 4.233, 4.239,

4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.245/2010, em turno único (Deputado Elmiro

Nascimento); 3.658/2009, no 1º turno, 1.707/2007, 3.664, 3.688, 3.852, 3.853/2009,
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4.200, 4.201, 4.210/2010, em turno único (Deputado Ivair Nogueira); 4.248, 4.250,

4.258, 4.260, 4.263, 4.265, 4.267, 4.268, 4.270, 4.271, 4.273, 4.274, 4.280, 4.281 e

4.295/2010, em turno único (Deputada Cecília Ferramenta). A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião, para ouvir as Sras. Luciana Vianna de Salles

Drumond e Lívia Colen Diniz, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão

Governamental da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; e os Srs. Marco

Antônio de Jesus, Presidente da CUT-MG; Romualdo Alves Ribeiro, Presidente do

Sindicato dos Empregados em Empresa de Segurança e Vigilância do Estado de

Minas Gerais; Paulo Roberto da Silva, Presidente do Sindicato dos Empregados em

Empresas de Prestação de Serviços em Asseio, Conservação, Portaria, Vigia e dos

Cabineiros de Belo Horizonte - Sindeac -; e Rosane Maria Cordeiro, Diretora

Administrativa do Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de

Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Minas Gerais - Sindados -;

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Impossibilitada de permanecer na reunião, a Deputada

Cecília Ferramenta transfere a direção dos trabalhos ao Deputado Carlos Gomes,

que, logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

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

dos convidados e das demais pessoas presentes, convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Às 14h46min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Djalma Diniz,

por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a
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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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: dos Srs.

Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios no Estado, Inocêncio Oliveira,

Presidente do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos

Deputados (1º/4/2010); e Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho, Diretor

Executivo Corporativo da Embratel (6/4/2010). 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 3.962/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Adalclever Lopes). 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 3.862/2009 com a Emenda nº 1 da

Comissão de Constituição e Justiça e 4.112/2009. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.668, 5.783, 5.799 e 5.801/2010.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 4.092/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlos Pimenta em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Município de Montalvânia para discutir a

pavimentação da BR-135 no trecho entre Manga e Montalvânia e a conclusão das

obras de pavimentação do trecho entre Itacarambi e Manga. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.
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Dilzon Melo, Presidente - Rosângela Reis - Paulo Guedes.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

e Maria Tereza Lara (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da

Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e o Deputado João Leite (substituindo o

Deputado Marcus Pestana, por indicação da Liderança do BDS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

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

Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.951/2009 e 4.294/2010 (Deputado Getúlio Neiva); 4.211/2010 (Deputado Marcus

Pestana); 4.252/2010 (Deputado Paulo Guedes), em turno único. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.701, 5.740 e 5.741/2010. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.637, 4.051 e 4.110/2009 e 4.174/2010. 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, 14 de abril de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas - Getúlio Neiva.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta,

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

Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

os Requerimentos nºs 5.790 e 5.798/2010. 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 Paulo Guedes (2) em que solicita seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Direitos Humanos com a finalidade de debater, em audiência pública,

questões culturais e a implementação dos programas sociais do governo voltados

para as reservas indígenas do Estado; seja realizada audiência pública no Município

de Arinos para debater a ausência de energia elétrica, de responsabilidade da Cemig,

em comunidades rurais desse Município; Duarte Bechir e Doutor Viana em que

solicitam seja realizada audiência pública no Município de João Monlevade, destinada

a debater a suspensão das cessões de terrenos feitas pela Prefeitura a empresas

desse Município; Carlos Pimenta em que pleiteia seja enviado oficio à Chefe da

Unidade Estadual do IBGE, ao Subsecretário de Assuntos Municipais, à Diretora-

Geral do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, ao Juiz Eleitoral e ao Promotor de

Justiça da Comarca de São João da Ponte, solicitando a realização de plebiscito em

comunidades pertencentes aos Municípios de Ibiracatu e Pedras de Maria da Cruz,

com vistas à solução de conflitos territoriais; e Wander Borges em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a implementação de linha de ônibus

complementar ligando o Bairro Paciência, em Sabará, ao Município 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, 14 de abril de 2010.
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Paulo Guedes, Presidente - Dilzon Melo - Doutor Ronaldo.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Às 20h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Agostinho Patrus Filho, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Getúlio Neiva

(substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-

PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

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

presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica que está aberto até o dia 26/4/2010 o prazo para apresentação de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.413/2010. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

2.955/2008 (relator: Deputado Agostinho Patrus Filho) e 3.501/2009 com as Emendas

nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Maia). 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 Zé Maia em que solicita seja realizada reunião com a presença da Sra.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, e do Sr. Simão

Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda, para cumprir o que determina a Lei

de Responsabilidade Fiscal no tocante à demonstração e à avaliação, por parte do

Poder Executivo, do cumprimento das metas estabelecidas para o Estado em 2009.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Inácio Franco -
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Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi e

Délio Malheiros (substituindo o Deputado Doutor Rinaldo Valério, por indicação da

Liderança do BPS), 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 Délio Malheiros, nos termos do art. 120,

inciso III, dá a ata por aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação atual do serviço de

hemodiálise oferecido pelo SUS. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Vereador Antônio Carlos Martins Pimentel, Presidente da

Câmara Municipal de Leopoldina; Oberdan Moreira, Vice-Prefeito de Além Paraíba,

representando Wolney de Freitas, Prefeito Municipal de Além Paraíba; Vereador

Neidson Barros Gonçalves, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Direito

do Consumidor da Câmara Municipal de Além Paraíba; Sérgio Nogueira Camacho

Filho, Coordenador de Vigilância Sanitária de Leopoldina, representando Maria

Cristina Gomes de Souza Nobre, Gerente Regional de Saúde de Leopoldina; e

Rubens Valadão, responsável pela Unidade de Terapia Renal Substitutiva de

Leopoldina; e as Sras. Lourdes Beatriz Junqueira Ferraz, Presidente da Comissão de

Saúde da Câmara Municipal de Leopoldina; e Alessandra Ribeiro de Souza,

Coordenadora do Programa de Saúde da Família de Leopoldina, representando Rosa

Maria Montes Resende, Secretária Municipal de Saúde e Gestora do SUS de

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

palavra ao Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

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

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, 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, 14 de abril de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Rinaldo Valério.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

8/4/2010

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Antônio Júlio (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da Liderança

do PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, declara-a aprovada e solicita ao membro da

Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir questões relativas ao credenciamento, pelo Detran-MG, de clínicas

autorizadas a realizar exames psicotécnicos e de centros de formação de condutores

e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Rafaela Gigliotti Brandi, Assessora Jurídica do

Detran-MG; e os Srs. Oliveira Santiago Maciel, Delegado-Geral de Polícia e Chefe do

Detran-MG; Leonardo Duque Barbabela, Promotor de Justiça e Coordenador das

Promotorias do Patrimônio Público; Marcelo Figueiredo Almeida, Chefe da Seção

Médica do Detran-MG; Guilherme Durães Rabelo, Presidente da Associação Mineira

de Medicina do Trânsito; Luiz Gustavo Oliveira, advogado da Associação Profissional

de Clínicas de Psicologia e Medicina do Trânsito de Minas Gerais - APSIMT -,

representando Mara Lídia de Paula, Presidente da instituição; Antônio Gama Júnior,

Delegado-Geral de Polícia, Subcorregedor-Geral da Polícia Civil; Felipe Alves

Pacheco, advogado da APSIMT; Ramon Sandoli, Chefe da Delegacia de Investigação

de Furtos e Roubos de Veículos do Detran-MG; e Davi Rezende, Superintendente de

Gestão e Finanças da Polícia Civil, os quais são convidados a tomar assento à mesa.

O Presidente, na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem ao

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

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Registra-se a presença do

Deputado Ademir Lucas (substituindo o Deputado Pinduca Ferreira, por indicação da
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Liderança do BSD). A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

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

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

aprovados requerimentos dos Deputados Ademir Lucas, Antônio Júlio e João Leite (2)

em que solicitam seja realizada visita à região conhecida como Cracolândia, no Bairro

São Cristóvão, nesta Capital, para averiguar a situação dos usuários de drogas no

local; e seja realizada reunião de audência pública para discutir o credenciamento,

pelos órgãos competentes, de centros de formação de condutores no Estado.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

12/4/2010

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Carlin Moura (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança

do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Antônio

Genaro, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, sob o ponto de vista do usuário

dos serviços de saúde, o Projeto de Lei nº 7.703/2006, em tramitação no Senado

Federal, que dispõe sobre o exercício da medicina, e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Ricardo Nascimento Rodrigues e Ricardo Hernane Lacerda, Conselheiros do

Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, representando o Sr. João Batista

Gomes Soares, Presidente do referido Conselho; José Geraldo Martins, Gerente de
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Registro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais,

representando o Sr. Benício Machado de Faria, Presidente do mencionado Conselho;

Rodrigo Torres Oliveira, Vice-Presidente do Conselho Regional de Psicologia - CRP -

4ª Região, representando o Sr. Rogério de Oliveira Silva, Conselheiro-Presidente do

CRP - 4ª Região; a Sra. Joana Drumond, Conselheira do Conselho Regional de

Fonoaudiologia da 6ª Região, representando a Sra. Andrea Wanderly Dias Gattoni,

Presidente desse Conselho; o Sr. Gilson Luiz Reis, Presidente do Sindicato dos

Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro Minas - e Presidente da Central dos

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB -; as Sras. Silvia Maria Soares

Ferreira, 1ª-Tesoureira da Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de

Minas Gerais - Asussam-MG -; e Agda da Cruz dos Santos, membro da Associação

dos Usuários, Familiares e Amigos da Saúde Mental do Ipsemg - Associação

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

a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que deu origem ao

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

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

discussão, conforme consta 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 do Deputado Durval

Ângelo (4) em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências para criar uma comissão com o objetivo de avaliar e propor um

entendimento sobre o litígio entre o Estado e os herdeiros dos antigos proprietários

das terras desapropriadas em 1941, no antigo Bairro Ferrusso, quando da

implantação da Cidade Industrial; para convidar a participarem dessa comissão o

Advogado-Geral do Estado, o advogado das famílias e os Juízes envolvidos nesses

processos, visando à busca de consenso entre as partes; e para apresentar um

projeto de lei capaz de encerrar a demanda, com a indenização dos herdeiros; seja

encaminhada cópia das notas taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária desta

Comissão, realizada em 8/4/2010, ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, ao

Juiz-Diretor do Fórum de Belo Horizonte, ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado,
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ao Advogado-Geral do Estado, ao Juiz Titular da 5ª Vara da Fazenda Pública

Estadual e aos advogados Evandro Brandão e Getúlio Mota e Silva, para

conhecimento do litígio entre o Estado e os herdeiros dos antigos proprietários das

terras desapropriadas em 1941; seja encaminhada a gravação em DVD da 15ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em 8/4/2010, ao Presidente do

Conselho Nacional de Justiça, ao Governador do Estado, ao Advogado-Geral do

Estado, ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado, ao Juiz Titular da 5ª Vara da

Fazenda Pública Estadual, à Desembargadora Heloíza Helena Ruiz Combat e ao

Deputado Weliton Prado; e seja realizado debate público para discutir os problemas

do sistema judicial brasileiro, especificamente o litígio entre o Estado e os herdeiros

dos antigos proprietários das terras desapropriadas em 1941 para a implantação da

Cidade Industrial. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/4/2010

Às 10h11min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Délio Malheiros,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sávio

Souza Cruz e Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a

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

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

debater as consequências do aumento do número de clientes dos planos de saúde,

em especial o que diz respeito à disponibilidade de leitos hospitalares e à capacidade

de atendimento dos médicos credenciados, e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.

Gilmar de Assis, Promotor de Justiça e Secretário Executivo do Procon Estadual,

cumprimentando os membros da Comissão pela aprovação, no 2º turno, do Projeto



____________________________________________________________________________
747

de Lei nº 2.535/2008, e convidando para a solenidade em comemoração aos cinco

anos do Projeto Procon Mirim, em 19/4/2010; “e-mails” dos Srs. Fausto Pereira dos

Santos, Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e Helton

Freitas, Diretor-Presidente da Unimed-BH, justificando sua ausência na reunião; e

ofício do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia,

informando que chegará atrasado à reunião, em razão de compromisso anteriormente

assumido no mesmo horário. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Edson Antenor Lima Paula, Promotor de Justiça de Defesa

do Consumidor; Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia;

Roberto Paolinelli de Castro, 1º Secretário do Conselho Regional de Medicina de

Minas Gerais, representando João Batista Gomes Soares, Presidente do Conselho

Regional de Medicina de Minas Gerais; e Joaquim Vicente Bonfim Júnior, médico,

Presidente da Clínica Medscan - Medicina Diagnóstica, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Nesse momento, registra-se a

presença do Deputado Adalclever Lopes. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.

Délio Malheiros, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/4/2010

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Gil Pereira e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designa os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4.130/2009 (Deputado Almir Paraca), 4.176/2010 (Deputado Luiz Humberto Carneiro)

e 124/2007 e 3.407/2009, cujas relatorias avoca a si, todos em 1º turno. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.087/2009, que recebeu parecer por

sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 5.347, 5.350, 5.673, 5.680 e 5.800/2010. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Weliton Prado (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir o processo de outorga para uso da água na

Bacia do Médio e do Baixo Rio Piedade, que apresenta possíveis irregularidades;

seja encaminhado ao Igam - Instituto Mineiro de Gestão das Águas, à Supra-TM-AP -

Superintendência de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de informações sobre o processo de

outorga para uso da água na Bacia do Médio e do Baixo Rio Piedade; Fábio Avelar,

Antônio Júlio e Padre João (2) em que solicitam seja encaminhado à Companhia

Energética do Estado de Minas Gerais - Cemig - pedido de providências relativo à

baixa qualidade da iluminação pública em ruas e trevos dos Bairros do Pires,

Barnabé, Campo das Flores e Mineirinha, no Município de Congonhas; seja

encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito - DNIT - pedido

de providências para instalação de passarela sobre a BR-040, nas proximidades da

Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro do Pires, no Município de

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

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

extraordinária hoje, às 18 horas, destinada a discutir e votar o parecer sobre o Projeto

de Lei nº 4.057/2009, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2010.
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Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Gil Pereira - Tiago Ulisses.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/4/2010

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Juiz de Fora a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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 discutir, em audiência pública, a segurança pública no referido

Município e região. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir a Sra. Nyrce Vila Verde Coelho de Magalhães, Superintendente Regional de

Ensino em Juiz de Fora, representando Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de

Educação; e os Srs. Vereador Bruno Siqueira, Presidente da Câmara Municipal de

Juiz de Fora; Maj. José Mendes da Silva, Subsecretário de Defesa Civil da Secretaria

Municipal de Administração e Recursos Humanos de Juiz de Fora, representando

Custódio Mattos, Prefeito desse Município; Humberto de Mattos Brandão, Delegado

da Polícia Federal em Juiz de Fora, representando Jerry Antunes de Oliveira,

Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais;

Marcelo Frank, Técnico da Área de Direitos Humanos da Secretaria de

Desenvolvimento Social - Regional de Juiz de Fora, representando Ana Lúcia

Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social; Cel. PM Anselmo Fernandes da

Silva, Comandante da 4ª Região da Polícia Militar, representando o Cel. PM Renato

Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Celso Ávila Prado, Chefe do

Departamento de Polícia Civil de Juiz de Fora, representando Marco Antônio Monteiro

de Castro, Chefe de Polícia Civil do Estado; e Jayro Lúcio Lauro, Presidente do

Consep Nordeste em Juiz de Fora, 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. 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
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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 da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Rômulo Veneroso (6) em que solicitam

seja realizada visita à Subsecretaria de Administração Prisional e à Subsecretaria de

Atendimento às Medidas Socioeducativas para tratar do problema da superlotação no

sistema carcerário e das medidas socioeducativas na região da Zona da Mata, bem

como do suposto acautelamento de adolescentes autores de atos infracionais de

outras regiões do Estado nos centros de internação em Juiz de Fora e região; seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedidos de providências para ser

reforçada a interiorização do programa Fica Vivo, em especial, na região da Zona da

Mata; e para que a Subsecretaria de Administração Prisional - Suapi - elabore e

apresente um cronograma para a assunção, pela pasta, da custódia de presos

atualmente sob a guarda da Polícia Civil na Zona da Mata do Estado; seja

encaminhado à Polícia Federal em Juiz de Fora pedido de informações sobre o

número de Municípios atendidos por esse órgão, acompanhado de sua identificação,

bem como sobre o efetivo policial da unidade; seja encaminhado à Polícia Rodoviária

Federal em Juiz de Fora pedido de informações sobre o número de postos e o efetivo

de que essa Corporação dispõe para atender a região da Zona da Mata do Estado,

bem como sobre o número de rodovias federais existentes na região, acompanhado

de sua identificação; seja encaminhado à 4ª Região Integrada de Segurança Pública,

através dos seus órgãos de segurança, pedido de informações sobre o combate ao

crime na região, inclusive estatísticas e dados de resolução de crimes. 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 próxima

extraórdinária de amanhã, dia 14/4/2010, às 14 horas, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

João Leite, Presidente - Célio Moreira - Tenente Lúcio - Maria Tereza Lara.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010
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Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Braulio Braz e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria

Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007, da qual designou

como relatora a Deputada Ana Maria Resende. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Dimas Fabiano.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Doutor Ronaldo e Dilzon Melo (substituindo o Deputado Ademir Lucas, por indicação

da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, a Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Adelmo Carneiro Leão,

Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio, Padre João, Weliton Prado e Carlin Moura.

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, a discutir e votar

proposições da Comissão e debater, em audiência pública, as causas da interrupção
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das obras do Projeto Jaíba e discutir as reivindicações dos agricultores. Registra-se,

neste momento, a presença do Deputado Ademir Lucas. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. João Evangelista Bueno Luiz,

Superintendente Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

Francisco e do Parnaíba - Codevasf -; Luiz Afonso Vaz de Oliveira, Gerente Executivo

do Projeto Jaíba, representando o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, Gilman Viana Rodrigues; Marcos Antônio Rigueira Egídio,

Engenheiro Agrônomo e Chefe da Unidade de Apoio à Produção da Gerência de

Irrigação da Codevasf; Paulo Bregunci e Geraldo Ramiro Simões Oliveira,

respectivamente Presidente e Assessor do Presidente da Ruralminas; Sildete

Rodrigues de Araújo e Leila Ramos dos Santos, respectivamente Prefeito Municipal e

Vereadora da Câmara Municipal de Jaíba; Bernardino Gervásio Araújo, Gerente

Executivo do Distrito de Irrigação do Jaíba - DIJ -; Júlio César Vaz de Mello Carvalho,

Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - para o Projeto Jaíba e

Técnico da Área de Projetos da Codevasf; Ronalde Xavier e Marcos Antônio Tristão

Netto, respectivamente Gerente de Tarifas e Gerente de Relacionamento Comercial

dos Clientes Corporativos da Cemig; Antônio Martinez de Carvalho, Coordenador

Estadual de Irrigação da Emater-MG, representando o Presidente, Antônio Lima

Bandeira; Adelmar Ramos Novais, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e

Trabalhadoras Rurais de Jaíba; Eduardo Nascimento, Assessor de Meio Ambiente da

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -;

Carlos Geovane Rodrigues Queiroz, Gerente de Mercado de Agronegócios do Banco

do Brasil no Estado; José Aldeir de Oliveira, produtor rural e Presidente do Conselho

Comunitário de Segurança Pública - Consep -; Reginaldo Bezerra Martins, membro

do Conselho Administrativo da Central de Associações do Projeto Jaíba - Centraljai -;

José Aparecido Soares Nascimento, produtor rural e membro do Conselho de

Administração do DIJ; Jonas Ednaldo Rocha, produtor rural e Secretário da

Associação dos Produtores do Perímetro C-3; e Webert Oliveira Dias, produtor rural,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
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debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.232/2009, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 5.831/2010. 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 Doutor Ronaldo em que solicita seja realizada

audiência pública destinada a debater a situação dos motoristas da Cooperativa de

Transporte Individual de Sete Lagoas - Cooperlagos -; e Paulo Guedes (2) em que

solicita sejam realizadas audiências públicas, nos Municípios de Montes Claros e

Manga, com a finalidade de debater, respectivamente, o Projeto de Lei nº 4.057/2009,

que altera a Lei nº 17.353, de 17/1/2008, que dispõe sobre a alteração do uso do solo

nas áreas de ocorrência de mata seca; e o asfaltamento da BR-135, que liga os

Municípios de Manga e Montalvânia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Almir Paraca - Doutor Rinaldo Valério.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.361/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade -

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.361/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade - Ampaq -, com sede no Município

de Belo Horizonte, a qual tem como finalidade resgatar a tradição, a cultura, os

valores e o padrão mínimo de qualidade da cachaça de alambique no Estado.

A entidade zela para que a cachaça de Minas continue sendo referência nacional e

internacional nos quesitos padrão de qualidade, características sensoriais, aroma,

identificação de origem e tradição; incentiva a solidariedade e a integração entre seus

associados; apoia e estimula pesquisas visando ao aperfeiçoamento da produção de

cachaça de alambique; realiza eventos, feiras, exposições e seminários; edita

publicação periódica destinada a divulgar seus objetivos; promove treinamentos e

cursos de reciclagem e de capacitação técnica para produtores, técnicos, operadores

do processo produtivo e demais integrantes da cadeia produtiva; e firma convênios

com instituições públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.361/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.272/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Porteirinha, com sede

no Município de Porteirinha.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,
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“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.272/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares de Porteirinha, com sede nesse Município, entidade sem

fins lucrativos que tem como principal finalidade congregar os interessados em

melhorar as condições socioeconômicas da comunidade.

Com esse propósito, a instituição procura atender aos interesses dos produtores

rurais por meio da cooperação na produção e na comercialização dos bens gerados

pela agricultura familiar; promover e apoiar a organização de bancos comunitários de

sementes; incentivar a troca de experiências no setor agropecuário.

Além disso, a Associação desenvolve ações para a implementação de projetos que

tenham como objetivos beneficiar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento

regional; orienta sobre a preservação do meio ambiente; realiza seminários,

palestras, cursos; organiza grupos de trabalho com vistas ao aprofundamento de

temas relevantes para a realidade regional, visando à melhoria das condições de

trabalho e produção.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.272/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.813/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei 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 contrato de adesão.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Em seguida a proposição foi encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor e

do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

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,

acrescentando-lhe o art. 3º, com o objetivo de tornar obrigatória a redação dos

contratos de adesão com caracteres ostensivos e legíveis, cuja fonte tenha tamanho

não inferior a 12, de modo a facilitar a leitura do consumidor.

A proposição sob comento objetiva obrigar os fornecedores que celebram contratos

de adesão, bem como os órgãos públicos e os veículos de comunicação estaduais, a

divulgarem essas informações, visando a dar a informação mais completa possível

quanto aos direitos e deveres das partes envolvidas nas relações de consumo,

ficando a cargo dos órgãos de defesa do consumidor a fiscalização do cumprimento

dessa medida.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir o seu parecer, entendeu que “não

se trata, pura e simplesmente, de reprodução da legislação federal atinente à defesa

do consumidor, (...) e sim de disposição que assegura o direito à informação”.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte apresentou

o Substitutivo nº 1 visando a 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 ao estabelecimento de sanção pelo descumprimento

das medidas propostas.

Na realidade, trata-se de providências administrativas, endereçadas às empresas

que celebram contratos de adesão, aos órgãos públicos estaduais e ao órgão oficial

de imprensa dos Poderes do Estado, as quais, a rigor, não dependeriam de lei para

sua implementação.

Esta Comissão, no entanto, em face da importância da matéria e de sua

repercussão no que diz respeito ao interesse público, devido ao seu caráter
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pedagógico, considerou a exigência razoável, principalmente porque o cidadão tem o

direito constitucional à informação.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário, entendemos que a proposição

em apreço não enseja impacto sobre os cofres públicos, porquanto regulamenta

relação de consumo entre particulares, não acarretando despesas para o erário.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.813/2009, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissã o de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Sebastião Costa - Carlin Moura -

Lafayette de Andrada - Sávio Souza Cruz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.830/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sargento Rodrigues, tem por objetivo

acrescentar artigo à Lei n° 16.299, de 3/8/2006, qu e estabelece normas para a

comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de

Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a

Emenda n° 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão, para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a acrescentar artigo à Lei n° 16.299, de 2006, que

estabelece normas para a comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da

Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança

pública do Estado. Segundo o projeto, a pessoa física ou jurídica que comercializa

esse tipo de vestuário deverá adaptá-lo às mulheres, sob pena de ficar impedida “de

contratar e firmar convênios com o Estado”.
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A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, não encontrou na

proposição óbice quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade,

apresentando apenas uma emenda que visa a dar maior clareza ao texto original.

No Texto Constitucional de 1988, um dos postulados do regime democrático é a

igualdade, o qual se encontra enunciado no “caput” e no inciso I do art. 5º. O “caput”

estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma natureza,

enquanto o inciso I estende essa igualdade a homens e mulheres, não somente em

relação aos direitos, mas também aos deveres, ao especificar que homens e

mulheres são iguais em direitos e obrigações. Evidentemente, o princípio da

igualdade deve atingir a todos, indistintamente, naquilo em que todos são iguais. Ao

mesmo tempo, deve-se reconhecer que as desigualdades existem e que, em diversas

hipóteses, tais desigualdades conduzem à formação de subconjuntos, de iguais entre

si.

Dessa forma, esta Comissão entende que, quanto ao mérito, a proposição é muito

bem-vinda, na medida em que objetiva dar a homens e mulheres o mesmo

tratamento, sem desrespeitar suas diferenças e peculiaridades. No caso em análise,

a intenção é adaptar o vestuário às necessidades do grupo feminino, proporcionando-

lhe maior conforto e bem-estar na realização de seu trabalho. Não se trata, portanto,

de estabelecer diferenças arbitrárias ou discriminações absurdas, o que é vedado

pela Carta Magna. De acordo com Alexandre de Moraes, na obra “Direitos Humanos

Fundamentais”, “o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se

desigualam, é exigência do próprio conceito de justiça”.

Além disso, segundo nosso entendimento, é preciso garantir que o vestuário próprio

das corporações e órgãos de segurança pública e todas as peças que o

acompanham não sejam reutilizados ou doados, mesmo após o término de sua vida

útil. Esse ponto deve ficar claro na Lei n° 16.299,  de 2006, a fim de proteger a

sociedade do uso ilegal ou indevido desses produtos, princípio que motivou a

aprovação da lei citada. Não basta autorizar e cadastrar as pessoas que

comercializarão as peças, mas também impedir qualquer forma de utilização ilegal

desses produtos. Visando a corrigir essa possível lacuna na lei, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 2.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.830/2009, no

1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constit uição e Justiça, e com a

Emenda n° 2, a seguir apresentada.

EMENDA N° 2

Acrescente-se o seguinte art. 2°, renumerando-se os  demais:

“Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 1 6.299, de 3 de agosto de 2006, o

seguinte § 2°, passando o parágrafo único a vigorar  como § 1°:

“Art. 1° – (...)

§ 2° – Os produtos relacionados no “caput” deste ar tigo não poderão ser doados

nem reutilizados, devendo, após o término de sua vida útil, ser entregues pelo

servidor ou pelo militar ao órgão ou à corporação a que pertença, que providenciará a

inutilização desses produtos.”.”.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Célio Moreira - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 E AS EMENDAS NºS 6 A 9 AO

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 sessenta dias, da licença-maternidade, no âmbito das

administrações públicas direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo

estadual”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar da matéria,

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto com

as Emendas nºs 1 a 4, que apresentou; esta Comissão de Administração Pública, por

seu turno, opinou pela aprovação da proposição com as emendas da Comissão

precedente e a Emenda nº 5, que acrescentou; a Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, finalmente, manifestou-se favoravelmente à matéria,

acolhendo as referidas emendas.
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Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentados, em Plenário, o

Substitutivo nº 1 e as Emendas nºs 6 a 9, que vêm a esta Comissão, para receber

parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Substitutivo nº 1, apresentado pelo Deputado André Quintão, pretende reformular

a proposição, para estabelecer que a licença-maternidade da servidora pública do

Poder Executivo estadual passa a ter a duração de 180 dias. Acrescenta ainda, em

relação ao texto do projeto em tramitação, que o prazo da licença assegurada à

servidora adotante deverá variar conforme a idade da criança, que a licença será

estendida em caso de parto prematuro e que a licença-paternidade do servidor

público também terá a duração ampliada para 15 dias.

A proposta de extensão da licença-maternidade da servidora do Poder Executivo

estadual para 180 dias nos parece inviável, seja por contrariar o disposto no art. 7º,

XVIII, da Constituição da República, seja por tratar de matéria de lei complementar,

de acordo com o art. 65, § 2º, III, da Constituição do Estado. Note-se que,

juridicamente, essa medida difere da prorrogação da licença proposta pelo

Governador do Estado, que se ampara no art. 2º da Lei Federal nº 11.770, de 2008,

que autoriza 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.

A diferenciação do prazo de licença da servidora adotante conforme a idade do

adotando é medida que não se coaduna com o princípio da igualdade, conforme já

manifestou esta Comissão.

A extensão da licença em caso de parto prematuro nos parece uma iniciativa

meritória, por isso acolhemos a proposta por meio da Emenda nº 11, que

apresentamos ao final deste parecer. A disposição tem suporte em inúmeros textos

legislativos que tramitam em diversas Casas Legislativas, sendo apoiada pela

Sociedade Brasileira de Pediatria. O Projeto de Lei n° 6.388, apresentado na Câmara

Federal, em março de 2002, o qual ficou conhecido como a Lei do Prematuro, já foi

aprovado pelo Senado Federal e espera a conclusão na Câmara Federal.

Acrescentamos que se deve considerar nascimento prematuro aquele ocorrido antes
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do oitavo mês de gestação.

A proposta de estender a licença-paternidade do servidor do Poder Executivo

estadual é igualmente positiva. Ressaltamos que no Congresso Nacional já tramitam

projetos de lei que propõem a ampliação da licença-paternidade, valendo tanto pelo

nascimento quanto pela adoção, e a proposta já é lei em diversos Estados da

Federação. Acolhemos, portanto, a sugestão do nobre Deputado, por meio da

Emenda nº 12.

Apresentamos ainda a Emenda nº 10 para introduzir na proposição outra importante

observação constante no Substitutivo nº 1, qual seja a de que a fruição do benefício

em via de instituição não possa servir para prejudicar o desenvolvimento da servidora

na respectiva carreira.

As Emendas nºs 6, 8 e 9, dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura,

têm objetivo similar, qual seja estender o benefício da prorrogação da licença-

maternidade às empregadas das empresas estatais vinculadas ao Poder Executivo

do Estado de Minas Gerais; a medida esbarra, contudo, na prerrogativa de

autoadministração dessas entidades, violando o disposto no art. 173, § 1º, II, da

Constituição da República.

Finalmente, a Emenda nº 7, também do Deputado Adelmo Carneiro Leão, visa a

condicionar a contratação de empresas privadas pelo Estado à sua adesão ao

Programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei Federal nº 11.770, de 2008. A

exigência nos parece, porém, desarrazoada, tendo em vista os limites temporais dos

contratos de obras e serviços firmados pelo Estado com empresas privadas, o caráter

facultativo da adesão ao programa federal, conforme sua lei instituidora, e, em última

análise, o próprio princípio da licitação, que envolve a necessidade de se conferir

igualdade de oportunidades aos particulares que pretendem contratar com o Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição do Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 6

a 9 e pela aprovação das Emendas nºs 10 a 12 ao Projeto de Lei nº 4.388/2010, a

seguir apresentadas.

EMENDA Nº 10

Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... - O gozo do benefício de que trata esta lei não prejudicará o

desenvolvimento da servidora na respectiva carreira.”.

EMENDA Nº 11

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Em caso de nascimento prematuro, a prorrogação da licença-maternidade

será acrescida do número de dias em que o parto foi antecipado.

Parágrafo único - Considera-se nascimento prematuro, para os efeitos desta lei,

aquele ocorrido antes de se completarem oito meses de gestação.”.

EMENDA Nº 12

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O programa a que se refere o art. 1o desta lei destina-se também à

prorrogação por dez dias da licença-paternidade do servidor das administrações

públicas direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, em virtude de

nascimento ou adoção.

Parágrafo único - As normas relativas à prorrogação da licença-maternidade

aplicam-se, no que couber, à prorrogação da licença-paternidade.”.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Carlin Moura - Lafayette de Andrada - Ivair

Nogueira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/4/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra. Therezinha

Martins Perácio de Paula, ocorrido em 5/4/2010, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE ABRIL DE 2010

DELIBERAÇÕES DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.477/2010

Dispõe sobre a convocação de servidor para a prestação de serviço em regime

extraordinário de trabalho, previsto no art. 3º da Resolução nº 5.115,de 29 de maio de

1992.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em especial das

previstas nos incisos IV e V do “caput” do art. 79 do Regimento Interno,

DELIBERA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – Esta deliberação regulamenta a convocação  de servidor para a prestação

de serviço em regime extraordinário de trabalho, previsto no art. 3º da Resolução nº

5.115, de 29 de maio de 1992, no âmbito da área administrativa da Secretaria da

Assembleia Legislativa.

Art. 2º – O regime extraordinário de trabalho compreende as seguintes

modalidades:

I – prestação de serviço em caráter especial; e

II – execução de tarefas fora do expediente ordinário de trabalho do servidor,

realizadas na forma de hora extra.

CAPÍTULO II

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER ESPECIAL

Seção I

Disposições Gerais

Art. 3º – A convocação de servidor para a prestação de serviço em caráter especial

para as atividades de assessoramento e apoio operacional será feita por titular de

órgão previsto nos incisos II e III do “caput” do art. 1° da Resolução n° 5.198, de 21

de maio de 2001.

Parágrafo único – A convocação para a prestação de serviço em caráter especial

feita por titular de órgão previsto no inciso III do “caput” do art. 1° da Resolução n°
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5.198, de 2001, deverá ser ratificada pelo Diretor-Geral.

Art. 4º – A prestação de serviço em caráter especial para as atividades de

assessoramento e apoio operacional se dará sob a forma de:

I – disponibilidade permanente;

II – assessoramento; e

III – prestação de serviços na Comissão Permanente de Licitação.

Art. 5º – A convocação de servidor para a prestação de serviço em caráter especial,

na forma do Anexo I desta deliberação, tem como requisitos:

I – a necessidade da prestação do serviço em caráter não eventual com a descrição

das atividades no ato de convocação;

II – a obrigação de o servidor prestar jornada ordinária de trabalho de oito horas

diárias, nos termos do art. 7º-A da Deliberação da Mesa nº 1.541, de 29 de abril de

1998, não se aplicando o disposto no art. 6º-A dessa deliberação;

III – a observância do limite de pontos estabelecido pelo Conselho de Diretores para

cada órgão;

IV – a vigência por prazo determinado.

Art. 6º – A retribuição pela prestação de serviço em caráter especial é estabelecida

em forma de pontos, de forma variável, em conformidade com:

I – o grau de complexidade das tarefas a serem executadas; e

II – o grau de responsabilidade exigido do servidor.

§ 1º – A convocação para a prestação de serviço em caráter especial para as

atividades de assessoramento e apoio operacional corresponderá ao número de

pontos fixado para o grau de complexidade relativo à descrição do serviço, em

conformidade com o Anexo I desta deliberação.

§ 2º – A convocação para a prestação de serviço em caráter especial na

modalidade assessoramento observará a correspondência do nível do

assessoramento com a respectiva lotação do servidor.

§ 3º – A convocação para assessoramento político-institucional para a realização de

trabalhos técnicos-legislativos, elaboração de pesquisas e estudos técnicos nos

órgãos previstos nos itens II.1, II.2 e II.3 do Anexo III da Deliberação da Mesa nº

2.473, de 21 de dezembro de 2009, para subsidiar a atuação político-institucional,



____________________________________________________________________________
765

com foco no processo de elaboração das proposições, não poderá exceder, em sua

totalidade, ao equivalente a quatro vezes a pontuação prevista para o grau de

complexidade 3 da modalidade assessoramento prevista no Anexo I desta

deliberação.

§ 4º – O valor do ponto a que se refere o “caput” deste artigo corresponde ao

quociente da divisão do valor do padrão VL-34 por dezesseis.

Art. 7º – Os valores percebidos pela prestação de serviço em caráter especial

integrarão a base de cálculo do pagamento:

I – da gratificação natalina;

II – do terço constitucional de férias;

III – do adicional por tempo de serviço devido por períodos anteriores a 4 de junho

de 1998;

IV – da conversão de férias-prêmio em espécie, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único – Considera-se como efetivo exercício para fins da percepção dos

valores a que se refere o “caput” deste artigo os afastamentos previstos nas alíneas

“a” a “g” do inciso I do “caput” do art. 129 da Deliberação da Mesa nº 269, de 4 de

maio de 1983, e nos incisos V, VI e VIII do “caput” do art. 18 da Resolução nº 5.115,

de 1992.

Seção II

Da Prestação de Serviços na Comissão Permanente de Licitação

Art. 8º – Os membros efetivos da Comissão Permanente de Licitação serão

automaticamente convocados para a prestação de serviço em caráter especial na

modalidade prestação de serviços na Comissão Permanente de Licitação, na forma

prevista prevista no Anexo I desta deliberação.

Parágrafo único – O presidente da Comissão Permanente de Licitação prestará seu

trabalho em regime de dedicação exclusiva.

Art. 9º – Nos casos de substituição ou sucessão de membro titular, o membro

suplente da Comissão Permanente de Licitação será automaticamente convocado

para a prestação de serviço em caráter especial no período em que se der a

substituição ou a sucessão, na forma desta deliberação, observadas as seguintes

regras:
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I – nos períodos de substituição ou sucessão, será automaticamente cancelada a

convocação do membro titular;

II – findo o período de substituição ou sucessão, será automaticamente cancelada a

convocação do suplente.

Parágrafo único – No caso de substituição, se houver retorno do membro titular

substituído à Comissão, ele será automaticamente reconvocado na forma prevista

nesta deliberação.

Art. 10 – Para fins do pagamento pela prestação de serviço em caráter especial,

será observada a proporcionalidade da presença de cada membro nas reuniões

mensais de trabalho da Comissão e o seu comparecimento a pelo menos quatro

reuniões mensais.

CAPÍTULO III

DA EXECUÇÃO DE TAREFAS FORA DO EXPEDIENTE ORDINÁRIO DE

TRABALHO,

REALIZADAS NA FORMA DE HORA EXTRA

Art. 11 – O pagamento pela execução de tarefas fora do expediente ordinário de

trabalho no âmbito da área administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa

terá como base de cálculo a jornada de trabalho de oito horas diárias do servidor e o

valor normal da hora correspondente ao vencimento padrão do servidor, acrescido de

50% (cinquenta por cento).

Parágrafo único – Para o servidor ocupante de cargo na especialidade de Médico,

Enfermeiro, Dentista, Taquígrafo e Jornalista, o pagamento de que trata o “caput”

deste artigo terá como base de cálculo a jornada de trabalho de seis horas diárias e o

valor normal da hora correspondente ao vencimento padrão do servidor, acrescido de

50% (cinquenta por cento).

Art. 12 – As horas de serviço prestadas de forma ininterrupta, não computada a

hora para descanso na hipótese de cumprimento de jornada superior a seis horas,

que ultrapassarem a jornada diária de trabalho do servidor na forma prevista no art.

11 até o limite de duas horas serão consideradas horas extras.

Parágrafo único – Em casos especiais, desde que autorizado pelo titular do órgão e

aferido pelo Sistema Informatizado de Apuração de Frequência, o tempo excedente
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às duas horas mencionadas no “caput” deste artigo poderá ser convertido em crédito.

Art. 13 – As horas extras serão processadas na seguinte ordem:

I – dentro do mesmo mês de ocorrência, para compensação de jornada não

cumprida integralmente em outro dia;

II – mediante convocação do titular do órgão de lotação do servidor e aprovação

das horas no Sistema Informatizado de Apuração de Frequência, para compensação

por meio do banco de horas, observado o disposto no § 1º do art. 17 da Deliberação

da Mesa nº 1.541, de 1998, e no art. 4º da Deliberação da Mesa nº 2.452, de 6 de

julho de 2009;

III – mediante convocação de titular de órgão previsto nos incisos II e III do “caput”

do art. 1° da Resolução n° 5.198, de 2001, para pag amento, em razão da

necessidade de serviço devidamente fundamentada, respeitado o limite previsto no

art. 3° da Resolução nº 5.115, de 1992.

§ 1º – As horas extras a que se refere o inciso II do “caput” deste artigo deverão ser

prioritariamente compensadas em período de recesso parlamentar.

§ 2º – As horas extras realizadas em dia não útil serão acrescidas de 50%

(cinquenta por cento) ao ser lançadas no banco de horas para fins de compensação,

devendo o titular do órgão de lotação do servidor apor o código de ocorrência 62 no

Sistema Informatizado de Apuração de Frequência.

§ 3º – Não se aplica o acréscimo previsto no § 2º deste artigo na hipótese de

pagamento.

Art. 14 – As horas extras serão aferidas por meio do Sistema Informatizado de

Apuração de Frequência.

§ 1º – As horas extras efetivamente realizadas e não aferidas na forma do “caput”

deste artigo poderão ser consideradas para compensação de jornada de trabalho ou

crédito no banco de horas, observado o disposto no § 1º do art. 17 da Deliberação da

Mesa nº 1.541, de 1998, e no art. 4º da Deliberação da Mesa nº 2.452, de 2009, na

forma do Anexo III desta deliberação.

§ 2º – Em caso de excepcional necessidade de serviço, fundamentado por titular de

órgão previsto nos incisos II e III do “caput” do art. 1° da Resolução n° 5.198, de

2001, poderá haver o pagamento das horas extras de que trata o “caput” deste artigo,
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na forma do Anexo III desta deliberação.

Art. 15 – A convocação de servidor para a execução de tarefas fora do expediente

ordinário de trabalho não poderá exceder o limite individual de cinquenta horas

mensais, observado o disposto no art. 4º da Deliberação da Mesa nº 2.452, de 2009.

Art. 16 – É vedado o pagamento de horas extras ao servidor ocupante de cargo em

comissão de recrutamento limitado, ao designado para o exercício de função

gratificada e ao convocado mediante termo específico na forma do art. 3º da

Resolução nº 5.115, de 1992.

Art. 17 – É responsabilidade do titular do órgão gerenciar o banco de horas dos

servidores que lhe estejam subordinados, especialmente quanto à marcação do

período de compensação de jornada extraordinária, visando assegurar o adequado e

regular desempenho dos serviços administrativos, observado o disposto no art. 4º da

Deliberação da Mesa nº 2.452, de 2009.

Art. 18 – Compete aos titulares dos órgãos previstos nos incisos II e III do “caput”

do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 2001, encaminhar à GPE relatório mensal

referente ao serviço extraordinário de trabalho até o quinto dia útil do mês

subsequente ao da prestação do serviço.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 19 – Os servidores da área administrativa da Secretaria da Assembleia

Legislativa que estejam convocados, na data de publicação desta deliberação, para a

prestação de serviço em caráter especial para as atividades de assessoramento e

apoio operacional serão enquadrados pelos titulares dos órgãos previstos nos incisos

II e III do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 2001, em conformidade com o

Anexo I desta deliberação.

§ 1º – Para fins do disposto no “caput” deste artigo, a Diretoria de Recursos

Humanos – DRH – relacionará os servidores convocados, por órgão de lotação, e

encaminhará ao Diretor-Geral os formulários de enquadramento, na forma constante

no Anexo II desta deliberação, para remessa aos titulares dos órgãos previstos nos

incisos II e III do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 2001, observada a

vinculação administrativa de cada órgão.
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§ 2º – O enquadramento será feito em conformidade com as regras dispostas nesta

deliberação em até quinze dias após o recebimento do formulário remetido pela

Diretoria-Geral.

§ 3º – O enquadramento feito por titular de órgão previsto no inciso III do “caput” do

art. 1° da Resolução n° 5.198, de 2001, deverá ser ratificado pelo Diretor-Geral.

Art. 20 – Se o enquadramento de que trata o art. 19 resultar em remuneração

inferior à que o servidor perceba na data de publicação desta deliberação a título de

prestação de serviço em caráter especial, ele fará jus ao recebimento do valor que

perceba nessa data, a esse título, durante o tempo em que permanecer convocado.

Parágrafo único – Na ocorrência de reajuste do padrão VL-34 a que se refere o § 3º

do art. 6º desta deliberação, o servidor de que trata o “caput” deste artigo será

automaticamente reconvocado com a pontuação correspondente ao valor da

remuneração que perceba na data de publicação desta deliberação até que a

pontuação de sua convocação seja coincidente com a do enquadramento previsto no

art. 19.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 – O servidor ocupante de cargo previsto na Lei nº 15.014, de 15 de janeiro

de 2004, que esteja lotado na Gerência-Geral de Manutenção e Serviços – GMS – e

exerça a função de motorista será automaticamente convocado para a prestação de

serviço em caráter especial na modalidade disponibilidade permanente, tipo 1, para o

cargo de Agente de Apoio Legislativo ou Agente de Execução às Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo I desta deliberação.

Art. 22 – A convocação para a prestação de serviço em caráter especial em casos

distintos dos previstos nesta deliberação fica condicionada à autorização expressa do

Diretor-Geral.

Art. 23 – Ficam revogadas:

I – a Deliberação da Mesa nº 4, de 18 de março de 1966;

II – a Deliberação da Mesa nº 8, de 25 de março de 1966;

III – a Deliberação da Mesa nº 11, de 28 de abril de 1966;

IV – a Deliberação da Mesa nº 25, de 13 de julho de 1966;
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V – a Deliberação da Mesa nº 31, de 22 de setembro de 1966;

VI – a Deliberação da Mesa nº 40, de 6 de abril de 1967;

VII – a Deliberação da Mesa nº 41, de 6 abril de 1967;

VIII – a Deliberação da Mesa nº 282, de 25 de abril de 1984;

IX – a Deliberação da Mesa nº 357, de 7 de dezembro de 1988;

X – a Deliberação da Mesa nº 764, de 11 de junho de 1992;

XI – a Deliberação da Mesa nº 1.033, de 3 de março de 1994;

XII – a Deliberação da Mesa nº 1.462, de 2 de julho de 1997;

XIII – a Ordem de Serviço nº 28, de 30 de julho de 1997;

XIV – a Deliberação da Mesa nº 1.684, de 25 de fevereiro de 1999;

XV – a Deliberação da Mesa nº 2.041, de 22 de maio de 2001; e

XVI – a Deliberação da Mesa nº 2.141, de 7 de novembro de 2001.

Art. 24 – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, em 12 de abril de 2010.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente - José

Henrique, 2º-Vice-Presidente - Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-

Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-Secretário - Sargento Rodrigues, 3º-Secretário.

ANEXO I

MODALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER ESPECIAL

(a que se referem os arts. 5º, 6º, 8º, 19 e 21 da Deliberação da Mesa n° 2.477, de 12

de abril de 2010)

* - A tabela contendo as modalidades de prestação de serviço em caráter especial

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.4.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 19 da Deliberação da Mesa n° 2.477, de 12 de abril de 2010)

* - O quadro contendo o formulário de enquadramento dos servidores convocados

para a prestação de serviço em caráter especial para as atividades de

assessoramento e apoio operacional foi publicado no “Diário do Legislativo” de

17.4.2010.
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ANEXO III

(a que se refere o art. 14 da Deliberação da Mesa n° 2.477, de 12 de abril de 2010)

* - O quadro contendo o formulário de aprovação de horas extras não aferidas por

meio do sistema informatizado de apuração de frequência foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 17.4.2010.

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.478/2010

Dispõe sobre o rateio de honorários de sucumbência e sobre os valores a que se

refere a Lei nº 18.684, de 28 de dezembro de 2009, devidos ao ocupante de cargo de

Procurador da Assembleia Legislativa.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas

atribuições, em especial da que lhe confere o inciso IV do “caput” do art. 79 do

Regimento Interno,

Considerando o disposto no inciso VII do “caput” e no parágrafo único do art. 26 da

Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004,

Considerando o valor vigente na data da publicação da Lei nº 18.684, de 28 de

dezembro de 2009, estabelecido na redação original da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro

de 2009, que se encontrava em vigor na data de publicação daquela lei,

DELIBERA:

Art. 1º – Os honorários advocatícios de sucumbência devidos em causas judiciais

de qualquer natureza em que a Assembleia Legislativa ou o Estado de Minas Gerais

sejam partes, nos termos do § 2º do art. 62 e do § 5º do art. 128 da Constituição

Estadual, serão partilhados em cotas iguais entre os servidores ocupantes do cargo

de Procurador da Assembleia Legislativa que estiverem em efetivo exercício das

funções de seu cargo.

§ 1º – Consideram-se efetivo exercício, para fins do disposto no "caput" deste

artigo, os afastamentos a que se referem as alíneas "a" a "g" do inciso I do “caput” do

art. 129 da Deliberação nº 269, de 4 de maio de 1983, e os incisos V, VI e VIII do

“caput” do art. 18 da Resolução nº 5.115, de 29 de maio de 1992.

§ 2º – O disposto neste artigo não se aplica aos titulares em exercício dos cargos

de Procurador-Geral e de Procurador-Geral Adjunto.

Art. 2º – Para fins de implementação do disposto no art. 1º desta deliberação, o
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Procurador-Geral encaminhará até o quinto dia útil de cada mês:

I – à Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade – GFC – os honorários de

sucumbência recebidos no mês anterior para depósito na conta da Assembleia

Legislativa e apropriação de receita extraorçamentária; e

II – à Gerência-Geral de Administração de Pessoal – GPE – relatório com a

discriminação do valor bruto devido a cada servidor ocupante de cargo de Procurador

para fins de elaboração de folha de pagamento específica de natureza

extraorçamentária com a devida retenção do imposto de renda incidente na fonte.

Art. 3º – O Procurador-Geral apresentará mensalmente aos servidores ocupantes

do cargo de Procurador relatório comprobatório da origem dos valores rateados, na

forma do disposto nesta deliberação.

Art. 4º – Será devido o pagamento de Gratificação Complementar de Produtividade

– GCP – ao ocupante do cargo de Procurador, com base no valor previsto nos §§ 1º e

2º do art. 1º da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, vigente na data de publicação

da Lei nº 18.684, de 28 de dezembro de 2009, observado o limite a que se refere o

“caput” do art. 2º desta última.

§ 1º – O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor bruto de R$ 3.000,00

(três mil reais) e aquele resultante do rateio mensal de honorários a que se refere o

”caput” do art. 1° desta deliberação.

§ 2º – Não se aplica o disposto neste artigo aos titulares em exercício dos cargos

de Procurador-Geral e de Procurador-Geral Adjunto.

§ 3º – Aplica-se sobre o valor previsto no “caput” deste artigo a revisão de que trata

a Lei nº 18.803, de 31 de março de 2010.

Art. 5º – O valor bruto a que se refere o § 1° do a rt. 4° desta deliberação será

reajustado na mesma data e no mesmo percentual de reajuste geral concedido aos

vencimentos do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Art. 6º – Os casos omissos sobre as questões relativas ao rateio dos honorários

advocatícios de sucumbência de que trata esta deliberação serão resolvidos pelo

Procurador-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 7º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, aos 12 de abril de 2010.
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Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente - José

Henrique, 2º-Vice-Presidente - Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-

Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-Secretário - Sargento Rodrigues, 3º-Secretário.

ATAS

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/4/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.481 a 4.484/2010 - Requerimentos nºs 5.869 a

5.875/2010 - Requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Educação, de Saúde, de Transporte, de

Administração Pública, de Assuntos Municipais, de Cultura, de Segurança Pública e

do Trabalho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Almir Paraca, Getúlio

Neiva, Duarte Bechir, Eros Biondini e Padre João - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2);

deferimento - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do

Deputado Weliton Prado - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca

- André Quintão - Arlen Santiago - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Duarte

Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo

Moreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João - Ruy Muniz - Sebastião

Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

OFÍCIOS

Do Sr. Julio Cesar de Araujo Nogueira, Secretário Executivo substituto do Ministério

da Integração Nacional, informando a liberação de recursos financeiros ao Estado,

por intermédio do Idene, referentes às parcelas dos contratos que menciona. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

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

Da Sra. Érica Campos Drumond, Secretária de Turismo, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.144/2009, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, comunicando a

impossibilidade de comparecimento à reunião da Comissão de Assuntos Municipais

de 14/4/2010 e a indicação do Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira para representá-lo. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 4.190/2010, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.190/2010.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (7), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 5.158/2009, da Comi ssão de Participação Popular;

5.325/2009, da Comissão de Segurança Pública; 5.330, 5.331, 5.332 e 5.333/2009,
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da Comissão de Educação; e 5.559/2010, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr. José Luiz Fernandes Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de

Caxambu, solicitando informação sobre a existência e a tramitação de projeto de lei

que autoriza o Estado a permutar imóvel com esse Município para os fins que

menciona.

Do Sr. Eduardo Cordeiro Matosinhos, Presidente da Câmara Municipal de

Congonhas, encaminhando cópia de requerimento do Vereador Anivaldo Antônio

Santos Coelho em que este apresenta reivindicações dos moradores do Bairro São

Luiz. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, agradecendo a

esta Casa a aprovação da emenda à Constituição que confere aos Delegados de

Polícia a condição de integrantes das carreira judiciárias. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.607/2 010, da Comissão de

Segurança Pública, e 5.608/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

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

informações relativas ao Requerimento nº 5.375/2010, do Deputado Carlin Moura.

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

relativas ao Requerimento nº 5.642/2010, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Paulo Vaz Alkmim, Ouvidor de Polícia, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 5.101/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Procurador da República em Minas Gerais,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.701/2008, da Comissão de

Transporte.

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

informações relativas ao Requerimento nº 5.208/2009, da Comissão de Assuntos

Municipais.

Do Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas

Socioeducativas, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.326/2009, da

Comissão de Segurança Pública.
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Do Sr. Paulo Roberto Moreira Cançado, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de

Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.603/2010, da

Comissão de Meio Ambiente.

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 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.)

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às parcelas dos

contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor Regional dos Correios, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 362/2010/SGM.

Da Sra. Jane Pereira dos Santos, Assessora de Comunicação da Procuradoria-

Geral de Justiça, acusando o recebimento de convite dirigido ao Procurador-Geral de

Justiça para audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e comunicando que

ele seria representado no evento pelo Sr. Flávio Mafra Brandão de Azevedo,

Promotor de Justiça da Comarca de Passa-Quatro. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Do Sr. Luis Cuza, Presidente Executivo da Associação Brasileira das Prestadoras

de Serviços de Telecomunicações Competitivas, apresentando posicionamento desse

setor quanto à Lei nº 18.403, de 28/9/2009. (- À Comissão de Defesa do

Consumidor.)

Do Sr. Mauro Martins da Silva solicitando o apoio desta Casa para a instalação de

câmpus da Uemg em Uberaba. (- À Comissão de Educação.)

TELEGRAMA

Do Sr. Domingos Juvenil, Deputado Estadual e Presidente do Parlamento

Amazônico, informando que o 8º Encontro do Parlamento Amazônico foi adiado e

será realizado em data ainda a ser definida.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.481/2010

Declara patrimônio cultural do Estado a comunidade dos Arturos, no Município de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada patrimônio cultural do Estado a comunidade dos Arturos, no

Município de Contagem.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro

do bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15 de abril

de 2002.

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

Sala das Reuniões, 15 de abril de 2010.

Ademir Lucas

Justificação: A comunidade dos Arturos, no Município de Contagem, descende de

Arthur Camilo Silvério e de Carmelinda Maria da Silva, que a fundaram no séc. XIX.

Os Arturos são uma comunidade remanescente de quilombos e têm uma história de

resistência e de preservação das referências culturais africanas, com destaque para

as festas religiosas. A importância desse grupo étnico extrapolou nossas fronteiras,

ganhando reconhecimento internacional.

Atualmente, a comunidade é considerada pelos estudiosos como uma das

manifestações mais genuínas da cultura negra tradicional no Brasil. Dela faz parte a

Irmandade dos Arturos, que presta devoção a Nossa Senhora do Rosário, é também,

frequentemente, objeto de estudos acadêmicos. Tendo em vista sua importância para

a cultura do Estado, pedimos o apoio dos nobres pares para sua preservação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.482/2010
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Dá a denominação de Corinto Mendes Corrêa à Rodovia MG-624, que liga os

Municípios de Indaiabira e Taiobeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Corinto Mendes Corrêa a Rodovia MG-624, que liga os

Municípios de Indaiabira e Taiobeiras.

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

Sala das Reuniões, 15 de abril de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: O nome de Corinto Mendes Corrêa evoca a imagem de um homem de

caráter exemplar, que laborou com dedicação incomparável à família e à causa

pública, tendo deixado um legado de disciplina, exação no trato da coisa pública e

sensibilidade social.

Foi Secretário de Fazenda do Município de Taiobeiras e Tesoureiro da Prefeitura,

atuando com zelo e eficiência na gestão do dinheiro público. Também foi um dos

instituidores da Fundação Taiobeiras, entidade mantenedora do Hospital Santo

Antônio, que hoje é referência regional.

Portanto, é justo e oportuno homenagear essa pessoa de reputação ilibada que

prestou relevantes serviços à comunidade de Taiobeiras.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.483/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Centro de Recuperação de Dependência

Química - Credeq - o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Centro de Recuperação de

Dependência Química - Credeq - o imóvel com área de 300.001,24m² (trezentos mil e

um vírgula vinte e quatro metros quadrados), e suas respectivas benfeitorias, situado

no Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa, registrado sob o nº 36.528, a fls. 174,
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Livro 3 BB, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento do Centro de Recuperação de Dependência Química, que tem como

objetivo a recuperação de dependentes de álcool e drogas e a sua reinserção social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

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

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

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

Sala das Reuniões, 15 de abril de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: O Centro de Recuperação de Dependência Química - Credeq -,

entidade filantrópica credenciada pelo governo de Minas na rede de suporte social de

atenção ao dependente químico, atende hoje 120 internos em tratamento contra o

alcoolismo ou as drogas. A entidade, fundada em 1995, possui serviço de

atendimento a dependentes de produtos ou substâncias que causam dependência,

para crianças, adolescentes e adultos, com acolhimento, tratamento ambulatorial e

internação. Desde sua fundação, a entidade vem realizando um trabalho exemplar de

assistência social aos dependentes químicos de Santa Luzia, bem como das demais

cidades que contam com uma unidade do Credeq. A entidade conta, em sua direção,

com pessoas de idoneidade indiscutível, que estão sempre atentas às finalidades

previstas no estatuto da entidade, fazendo jus, desta forma, aos títulos de utilidade

pública municipal, estadual e federal Oscip, que a entidade tanto se orgulha em

sustentar.

Com efeito, venho enaltecer a importância dos trabalhos realizados pela entidade

para tratar, recuperar e reinserir os dependentes de álcool ou outras drogas, além de

apresentar razões para que seja aprovado este projeto de lei, que tem por escopo

conseguir a doação definitiva ao Credeq do imóvel em que atualmente já está sendo

desenvolvido todo o trabalho acima citado, no entanto mediante permissão de uso,

uma vez que o terreno é de propriedade do governo do Estado.

Sabemos das dificuldades encontradas pelos Diretores da entidade para edificar

prédio novo no terreno ou reformar as benfeitorias já existentes, sem que tenha em
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mãos a escritura em nome da instituição. Para que isso não possa influenciar de

forma negativa o brilhante serviço prestado à comunidade, sinto-me na obrigação de

lutar pela doação do imóvel ao Credeq, como forma de incentivo aos trabalhos sociais

no Estado, além de, sem dúvida, proporcionar melhor atendimento e uma assistência

social mais efetiva e próxima do cidadão, uma vez que será possibilitada a

modernização da entidade, a reforma e a construção de instalações.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.484/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Peniel, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Peniel, com

sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 15 de abril de 2010.

Antônio Genaro

Justificação: Fundada em 16/5/91, a Associação Comunitária Peniel, com sede na

cidade de Ipatinga, é entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, com a

finalidade de servir a comunidade carente da região por meio da prestação de

assistência às crianças, aos idosos desamparados e aos dependentes químicos,

entre outros.

Procurando desenvolver, por meio de ações diversas, a criação de creches, asilos e

centros de recuperação, contribui com distribuição de roupas e alimentos aos mais

necessitados. Buscando a valorização da ética, da cidadania, dos direitos humanos e

outros valores universais, a Associação vem cumprindo fielmente suas finalidades

estatutárias.

Pela importância de seu trabalho, por encontrar-se legalmente amparado, e

obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio
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dos nobres pares para que a Associação Comunitária Peniel seja declarada de

utilidade pública estadual.

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

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

Regimento Interno.

 REQUERIMENTOS

Nº 5.869/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel pedido de providências com vistas à apuração do conteúdo das declarações de

membro do Conselho de Administração da Cemig divulgadas pelo jornal "Estado de

Minas", edição do dia 14/4/2010, que confirmam queda na qualidade dos serviços

prestados por essa empresa nos últimos anos, resultante da redução dos

investimentos em manutenção, conforme já vem sendo denunciado nesta Casa. (- À

Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 5.870/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao DNIT pedido de providências com vistas à construção de passarela destinada à

travessia de pedestres sobre a BR-040, no Município de Congonhas, nas

proximidades da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Pires. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 5.871/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Cemig pedido de providências com vistas à melhoria da qualidade da iluminação

pública em ruas e trevos dos Bairros do Pires, Barnabé, Campo das Flores e

Mineirinha, no Município de Congonhas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.872/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Igam, à Superintendência de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

- Supram-TM/AP - e ao Procurador-Geral de Justiça pedido de informações sobre o

processo de outorga para uso da água na Bacia do Médio e do Baixo Rio Piedade,

que apresenta possíveis irregularidades. (- Semelhante proposição foi apresentada

anteriormente pelo Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Requerimento nº

5.624/2010 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 5.873/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que conste do Termo de
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Ajustamento de Conduta referente à regularização ambiental das obras da estrada

Engenho-Pires, no Município de Congonhas, a construção de um estacionamento

onde os caminhões de minério possam ser guardados e lavados adequadamente.

Nº 5.874/2010, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério Público pedido de providências para que conste do Termo de

Ajustamento de Conduta referente à regularização ambiental das obras da estrada

Engenho-Pires, no Município de Congonhas, a construção de um estacionamento

onde os caminhões de minério possam ser guardados e lavados adequadamente.

Nº 5.875/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a instalação de bebedouros e

lixeiras no pátio, na cantina e nas salas de aula da Escola Estadual Constâncio

Correia Alvarenga, localizada no Município de Nacip Raydan.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Sargento

Rodrigues (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

de Saúde, de Transporte, de Administração Pública, de Assuntos Municipais, de

Cultura, de Segurança Pública e do Trabalho.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

imprensa, público das galerias e telespectadores da TV Assembleia, nosso

pronunciamento, nesta tarde, é para tratar da questão dos servidores da educação,

de maneira particular dos professores de Minas Gerais. Estamos acompanhando de

perto essa situação. Tivemos a oportunidade de nos encontrar com lideranças de

professores no interior do Estado, especialmente da minha querida Paracatu. No final

de semana, estivemos com o comando de greve do Sind-UTE. Segundo informações

que recebemos da nossa região Noroeste de Minas, a adesão vem crescendo,

ampliando-se. Estivemos também reunidos com professores da pequena cidade de

Dom Bosco, e a informação é que a mobilização também está muito firme.

Entendemos que as reivindicações são mais do que justas - são justíssimas -, e a
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paralisação foi desencadeada em todo o Estado.

Tivemos aqui, recentemente, a oportunidade de discutir o projeto de lei do governo

do Estado encaminhado a esta Casa, tratando da recomposição salarial de várias

categorias de servidores do Estado. A Bancada do PT-PMDB-PCdoB fez esforços

para mudar essa realidade, apresentou emendas, mas, infelizmente, não tivemos

condições objetivas de aprová-las. O tempo foi exíguo, estávamos numa semana

curta, período próximo ao feriado da Semana Santa. O projeto foi votado, como

sempre acontece nessas situações, a toque de caixa, para garantir, sem muita

discussão, a orientação encaminhada pelo governo do Estado. Para salários desse

patamar, em torno de R$330,00, R$360,00, R$400,00, 10% de aumento, numa

situação de normalidade inflacionária como a que vivemos, pode parecer muito, mas

sabemos que o impacto é quase nulo para os servidores públicos de Minas Gerais,

especialmente para os professores, cujos salários estão tão rebaixados. Entendemos

que o caminho é esse mesmo, ou seja, é a luta, objetivando sensibilizar a nossa

sociedade. Entendemos que não há outro instrumento, a não ser conquistar o apoio

da população. Precisamos convencer a nossa sociedade, a exemplo do que muitos

outros países já fizeram, saindo da condição de subdesenvolvidos por meio de

investimentos na educação. Quando se fala em melhoria da qualidade de educação,

o principal, o fundamental é melhorar a remuneração dos professores e dos demais

profissionais da área. Com a condição atual, torna-se impossível fazer isso, visto que

o professor, para sobreviver, submete-se a várias jornadas de trabalho. Conheço

vários professores públicos que trabalham os três turnos, fazem bico de todo o jeito

para tentar complementar a renda. Assim, a situação tem sido difícil até mesmo para

aqueles que são muito capacitados. Apesar de tudo, ainda conseguem chegar à sala

de aula com disposição, ânimo e capacidade para dar uma boa aula e garantir uma

educação de qualidade.

Esperamos que o governo do Estado reveja a sua posição. É muito triste sabermos

que o Estado de Minas Gerais é um dos que entraram com Ação Direta de

Inconstitucionalidade contra o piso nacional dos professores. Sabemos que, apesar

de a bandeira ser o piso, ele ainda está muito inferior ao desejável e ao necessário

para se promover, de fato, uma revolução na educação em Minas Gerais e no Brasil.



____________________________________________________________________________
784

A Nação precisa fazer uma revolução na educação, a fim de garantir possibilidades

reais e efetivas de inclusão e de ascensão social. Assistimos às mudanças que estão

ocorrendo no Brasil, onde classes sociais são promovidas pelas medidas implantadas

pelo governo Lula em todo o País. Sabemos que ainda são insuficientes, precisamos

avançar muito mais.

Na era do conhecimento, o principal fator de promoção social é exatamente o

domínio do conhecimento, o que tem relação direta com a qualidade da educação,

que, por sua vez, guarda relação direta com a melhoria nas condições salariais e de

trabalho dos profissionais da área, particularmente os professores. Por essa razão,

queremos encorajar todos os professores do Estado de Minas Gerais a continuar

firmes nessa luta. Aqui, na Assembleia de Minas, junto à nossa bancada e aos

nossos companheiros, continuaremos defendendo e lutando por uma educação de

qualidade para o nosso Estado.

Está-se aproximando a 11ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Escola

Pública, no período de 19 a 25 de abril. Na verdade, o encontro será mundial, ou seja,

haverá a semana internacional de defesa da escola pública de qualidade, porque as

lideranças do mundo inteiro estão envolvidas nessa questão. No entanto, precisamos

convencer também as lideranças de Minas Gerais. Entre as bandeiras levantadas no

mundo inteiro em prol da melhoria da qualidade da educação, está a bandeira do piso

salarial e a bandeira da carreira dos professores e educadores. Sabemos que essa

luta vai continuar e que ingressaremos numa fase da história nacional - e também de

Minas Gerais - que não vai ser tolerável. Afinal, não será possível a sociedade, como

um todo, avançar, melhorar suas condições de vida, de trabalho e de dignidade, e,

por outro lado, a educação continuar reduzida e rebaixada ao patamar em que se

encontra.

Queremos ainda, Sr. Presidente, fazer uma convocação, especialmente às

organizações do terceiro setor e às organizações sociais, educacionais e classistas

de Paracatu - minha cidade natal - para participarem de um encontro amanhã, sexta-

feira, às 16 horas, no salão da Cáritas Diocesana, em Paracatu. Estamos convidando

todos, para que possamos reativar o Fórum de Entidades Sociais de Paracatu e

avançar rumo à qualificação da participação no plano de desenvolvimento sustentável
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de Paracatu, um plano que está sendo construído e capitaneado pela Agência de

Desenvolvimento Sustentável da cidade. Entendemos que, sem a participação das

organizações sociais, do terceiro setor e da sociedade civil organizada, esse plano

pode ficar comprometido. Pode até ter uma qualidade técnica muito boa, dependendo

das deliberações que, porventura, aglutinar, mas, se o plano do desenvolvimento

sustentável de Paracatu não acolher a participação e as propostas apresentadas pela

sociedade civil organizada, a tendência, em processos como esse, é transformar-se

em arquivo, por mais que ele tenha sido benfeito. Ou seja, poderá ficar em um

computador de algum órgão público ou bem-acondicionado numa prateleira de um

arquivo. Portanto, esperamos que a sociedade de Paracatu perceba a importância

desta discussão.

Estamos pensando em planejar o desenvolvimento sustentável da cidade de

Paracatu para os próximos 20 anos, em virtude da importância desse planejamento.

É fundamental que a sociedade se mobilize e participe. Aliás, é uma oportunidade

para que esse tema da educação, tão importante para todos nós, possa ser também

considerado e planejado no plano do desenvolvimento sustentável local. Fica o nosso

convite às organizações do terceiro setor para participarem desse primeiro momento

amanhã, às 16 horas, no salão da Cáritas Diocesana de Paracatu, a fim de

pensarmos, discutirmos e planejarmos o futuro sustentável da nossa comunidade.

Queremos ainda, Sr. Presidente, fazer menção aos consórcios intermunicipais de

Minas Gerais. Conhecemos algumas iniciativas e participamos efetivamente de uma

delas, que começou com uma construção delicada há quatro anos, na Bacia do Rio

Urucuia. Hoje, o consórcio dos Municípios do Vale do Rio Urucuia já tem conquistas

para apresentar.

No final deste mês de abril, concluiremos uma licitação de recursos conquistados

junto ao Ministério da Integração, à Codevasf para uma intervenção ambiental. São

13 mil pequenas barragens, conhecidas como barraginhas, de contenção da água da

chuva que serão realizadas na Bacia do Rio Urucuia para complementar uma ação já

efetuada, há alguns anos, pela Fundação Banco do Brasil, que é a primeira ação

efetiva do Consórcio Intermunicipal do Vale do Urucuia. Também já existem

negociações abertas com o Ministério da Cultura, para a realização do diagnóstico



____________________________________________________________________________
786

cultural da Bacia do Rio Urucuia e para as diversas iniciativas do Programa Mais

Cultura nessa bacia; e com o Ministério dos Esportes, para o Programa Segundo

Tempo, que vai alcançar os 11 Municípios da bacia.

A nossa sugestão para a região Noroeste é que a outra bacia que compõe a região,

a Bacia do Rio Paracatu, também constitua o seu consórcio intermunicipal, porque

sabemos que os Municípios menores, principalmente os pequenos, abaixo de 20 mil

habitantes, têm nos consórcios intermunicipais uma saída eficiente para obterem

recursos que, em vários programas do governo do Estado ou do governo federal, são

inacessíveis para eles.

Na Bacia do Paracatu, é importante citar os Municípios de Dom Bosco, Natalândia,

Guarda-Mor e Lagoa Grande, que, na quase totalidade desses programas, não

conseguem se organizar para obterem recursos.

Recentemente, aconteceu a renovação do mandato da associação microrregional,

ocasião em que o Prefeito Vasquinho, de Paracatu, foi reconduzido ao cargo, e

esperamos que a nova gestão da Associação dos Municípios da Microrregião do

Nordeste Mineiro - Amnor - acolha o nosso pedido. Aliás, faz tempo que vimos

insistindo para que se coloque na pauta da Amnor a proposta da constituição do

consórcio dos Municípios da Bacia do Rio Paracatu, para dotar a região de mais esse

instrumento eficaz e eficiente para a promoção do desenvolvimento regional.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Serei breve; 30 segundos me bastam.

Apenas gostaria de parabenizar V. Exa., Deputado Almir Paraca, e o conjunto dos

servidores, porque, sem luta, não há vitória. É fundamental a mobilização dos

servidores da educação. É uma verdadeira vergonha o salário de fome que é pago

pelo governo do Estado. Os servidores estão indignados e com muita razão, já que

recebem um salário-base de menos de um salário mínimo. Aliás, tenho em mãos -

vejam só - amostras de contracheques dos professores do nosso Estado. É um

verdadeiro absurdo o valor que recebe o professor no nosso Estado, uma completa

desvalorização e um completo desrespeito do nosso governo para com os

professores e os servidores públicos.

O Deputado Almir Paraca* - Parabenizo o Deputado Weliton Prado pela postura

combativa que tem nesta Casa.
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O Deputado Carlos Gomes (em aparte)* - Também gostaria de parabenizar o

Deputado Almir Paraca pelo pronunciamento e pela luta. Da mesma forma,

parabenizo os professores presentes. Não desanimem, porque os senhores merecem

melhores condições de trabalho e salário. É uma vergonha não seguirem o piso

salarial, que já é baixo, e, conforme o Deputado Weliton Prado acabou de mostrar

aqui, haver salários inferiores ao mínimo.

É um absurdo que isso ainda exista no Estado de Minas Gerais, um Estado grande

no nosso país. É um absurdo ver professores que estudam e que lutam nessa

situação. As galerias estão cheias de professores da Zona da Mata, do Vale do Aço,

de Leopoldina, como o meu amigo, de Belo Oriente, de Betim e do Norte de Minas

também, de Janaúba. Enfim, são representantes de vários Municípios de todo o

Estado, unindo forças nessa luta. Parabéns a vocês. A luta é muito válida em todo o

Estado de Minas Gerais. Parabéns, Deputado Almir Paraca e todos os professores

que fazem parte dessa luta incansável por melhores salários e condições de trabalho.

Um grande abraço.

O Deputado Almir Paraca* - Estou encerrando, Sr. Presidente. Por fim, mais uma

vez saúdo os educadores e desejo vitória, conquista e que seja feita justiça a essa

categoria tão importante para o Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, caros Deputados e Sras. Deputadas,

inicio concedendo aparte à nossa colega Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Agradeço ao nobre Deputado Getúlio

Neiva e ao Deputado Duarte Bechir, que teve esta abertura. Muito obrigada. Quero só

especificar duas coisas. Primeiro, sou também professora aposentada e cumprimento

minhas nobres colegas, companheiras que têm todo o nosso apoio, inclusive a

questão salarial, na Escola de Tempo Integral. Acompanho a luta de vocês e de

nosso sindicato. Grande abraço.

Deputado Getúlio Neiva, registro aqui a situação gravíssima que vivemos ontem,

em Betim, com a tentativa de assassinato do Vereador José Afonso, com apelido de

Pãozinho, que mora em Marimbá, região que fica no caminho para Esmeraldas, em
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Betim. Ontem, sua mãe, de 82 anos, estava preocupada com a família. Ele estava

dirigindo o carro sozinho, quando chegou uma pessoa em uma moto e atirou no vidro

traseiro do carro. Pelo que a polícia apurou, usaram arma pesada. Deixamos

registrada nesta Casa nossa indignação. Temos de respeitar a vida; nenhum ser

humano pode passar por isso. No caso de ser parlamentar, não se trata apenas dele,

porque representa a população da nossa cidade. Também fui Vereadora de Betim.

Como Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, falei com nosso

Presidente Deputado João Leite. Nossa Comissão discutirá e acompanhará essa

situação. Não aceitaremos esse atentado à vida e à democracia. Ele representa

realmente o povo. Se qualquer coisa é feita contra seu representante, a população

como um todo será lesada no seu direito de liberdade. Registro esse fato e agradeço,

mais uma vez, dizendo que contamos com a Casa e pedimos a solidariedade na

apuração disso, para que não haja impunidade de forma alguma. Esperamos que os

criminosos sejam localizados e respondam por este crime hediondo, que foi a

tentativa de tirar uma vida. Graças a Deus, sua vida foi preservada. Mas tentaram

acabar com a vida dele. Muito obrigada.

O Deputado Getúlio Neiva - Sou eu que lhe agradeço, Deputada. Sr. Presidente,

fico aqui me perquirindo e me perguntando que tipo de país queremos, que tipo de

sociedade desejamos no século XXI. Lembro-me muito bem, quando era ainda

jovenzinho e acompanhava o desfecho da Segunda Guerra Mundial, de que o Japão

estava totalmente destruído e destroçado, não só fisicamente mas nas suas

instituições, e o imperador japonês decidiu jogar todos os seus recursos disponíveis

na educação. Ele reequipou, reorganizou, construiu escolas e formou professores. Os

cursos superiores não eram disponíveis naquela pequena ilha no Japão, e o governo

japonês pagou para seus filhos estudarem fora, na Europa e nos Estados Unidos. Em

pouco mais de 20 anos, o Japão fez completa revolução na sua vida social e na sua

economia. Enxergou-se que, de fato, sem educação robusta e bem-estruturada, povo

algum fica grande. Ficamos sempre emergentes, muitas vezes submersos.

Há poucos anos, falava-se que os países que compunham o Bric - Brasil, Rússia,

Índia e China - seriam os mais aquinhoados no século XXI, com o processo de

desenvolvimento, e que o Brasil estava destinado a ocupar a 2ª ou 3ª posição entre
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esses países emergentes.

Quando assistimos à limitação da lei, que não permite que promovamos hoje

mudanças salariais, ficamos nos perguntando se estamos sendo justos de fato com

nossos professores. Será que estamos sendo justos com nossos filhos, dando-lhes a

educação que merecem e precisam para fazer a transformação de que o Brasil

necessita? Essa reflexão, meu caro Presidente, decorre de um fato. Fui Prefeito de

1983 a 1988, na minha cidade de Teófilo Otôni. Na oportunidade, os professores da

rede municipal ganhavam 60% do salário mínimo - é mais ou menos o que ocorre

hoje em Minas Gerais. Em pronunciamento que fiz aqui, no ano passado, disse que

uma forma singela de resolver inicialmente o problema, para depois rever toda a

estrutura salarial do setor de educação, seria criar lei estabelecendo que ninguém

receberia salário menor que o mínimo. Fiz isso quando era Prefeito. Fui Deputado

Federal e lutei muito, de 1991 a 1994, para fixar o salário mínimo em US$100,00.

Hoje o salário mínimo equivale quase a US$250,00. Houve transformação, mudança

neste país, o que não acreditavam que fosse possível, pois as Prefeituras poderiam

quebrar. Mas não quebram não, Sr. Presidente! Pagar melhor aos professores não

quebra Estado algum! Não me preocupo apenas com o piso, mas também com a

remuneração ao longo da carreira, com a aposentadoria digna. Além disso os

servidores devem ter a oportunidade de contar com cursos permanentes de

aperfeiçoamento, para acompanhar a velocidade das transformações que se

processam no mundo moderno. Há muitos computadores em diversas escolas do

meu Município, mas nunca ofereceram sequer um curso de computação aos

professores, quanto mais aos alunos. É preciso, pois, repensar a educação neste

país. Por que não seguir o modelo japonês? O Japão foi ilhazinha pobre, arrebentada

e desgraçada; a guerra destruiu tudo, mas, em 20 anos, reconstruiu-se por meio da

educação.

Nosso pronunciamento seria outro hoje, mas, há cerca de duas semanas, estou

sentindo movimentação no Estado, preocupação com o setor educacional, com a

sobrevivência dos professores. A questão, aliás, não é salarial, e sim de

sobrevivência, de comer, de fazer feira. No passado, diziam que um sujeito ficava

importante em cidade do interior se casasse com professora, que o sustentava. Hoje
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seriam necessárias cinco professoras para sustentar um marido. O salário está lá em

baixo. Realmente, receber R$370,00 é humilhação, em qualquer carga horária de

trabalho. Os professores que conhecem bem a lei sabem que um Deputado não pode

ter iniciativa de projetos que gerem despesas, mas isso não nos impede de fazer

pressão, de estar numa trincheira sugerindo, criticando e, às vezes, até negociando

com o próprio governo a possibilidade de crescimento salarial digno para a carreira

que é a mais importante de todas.

Não se constrói um país apenas com tijolo, cimento e ferro, nem fazendo estradas,

rede de esgoto nem aeroportos ou portos, mas sim a partir da construção das

pessoas. O que constrói pessoas é a educação. Se não valorizarmos a educação,

estaremos dando o testemunho de que essa geração não foi competente para

enxergar o futuro de nossa nação.

Digo isso com muita tranquilidade, porque, na minha prefeitura, ou seja, quando fui

Prefeito por duas vezes, os meus professores sempre ganhavam o dobro de um

professor do Estado. As prefeituras são pobres. Todos sabem que elas vivem na

indigência; contudo é possível, sim. Não me venham com essa história de que o

volume de professores é muito grande e que isso causará impacto na folha de

pagamento. Tudo bem! Mas resolvemos aqui uma porção de casos, como o da

Defensoria Pública, cujos detentores dos cargos ganhavam R$3.500,00, e pulamos

para R$6.500,00. Ontem foi promulgada a emenda que transporta o salário dos

Delegados de Polícia de R$3.900,00 para R$6.500,00. Ora, se pudemos atender a

determinadas categorias, por que não atender à mais importante delas que é a

educação? Por que, apesar do barulho das palavras, ficarmos alheios a essa luta

surda em que ninguém ouve a reclamação dos servidores da educação?

Caros professores e professoras, fico me perguntando o que seria deste Deputado,

se não tivesse tido uma boa educação. Fui educado numa outra geração, numa

época em que o professor tinha valor. Ao longo destes 30 e 40 anos, o professor foi

sendo desvalorizado paulatinamente, pisado, desconsiderado e desatendido. É

preciso que nós, que estamos no Parlamento mineiro e queremos representar o

nosso povo, não apenas gritemos palavras de ordem e citemos números para

assustar, mas também convoquemos a sociedade e as lideranças políticas, no intuito
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de começarem a raciocinar sobre o que acontece com este país.

Sr. Presidente, ontem consegui pegar uma informação que nos põe num horizonte

muito intranquilo em relação ao futuro do Brasil. Se continuarmos crescendo

economicamente apenas no nível de 4,5% e 5%, gastaremos 20 anos para

chegarmos ao patamar de renda “per capita” que a Espanha tem hoje. O Brasil pode

crescer e avançar mais. Lembro-me de que, em 2007, quando aqui cheguei, fiz uma

crítica contundente. Por que a China pode crescer 11% ao ano e o Brasil tem de

crescer 2,3%, como cresceu em 2007? Por que a Argentina, nossa vizinha, crescia

7% e nós 2,3%? Por que a Europa, mesmo com o choque que houve com essa crise,

pode crescer? Aí vem sempre a resposta. Um país desprovido de cérebros, sem

competência instalada, terá sempre dificuldades para os seus vencimentos.

Hoje, se abrirmos os jornais, especialmente a “Folha Dirigida”, veremos a oferta de

empregos. No entanto não há pessoas capacitadas para os assumirem. Ao mesmo

tempo que temos uma alta taxa de desemprego, não há pessoas preparadas para o

trabalho. Por quê? Porque não se deu à educação a prioridade necessária.

Essa questão é profunda, merece e precisa de uma análise um pouco mais além

apenas da queixa e da reclamação, de uma movimentação permanente, de uma

conscientização de gabinete por gabinete, e não apenas que façamos um discurso

bonito, mas, sobretudo, que tenhamos a consciência de, no momento certo, votar da

forma correta.

Por fim, quero dizer que estamos juntos na luta para propiciar aos servidores

públicos, especialmente os da educação, uma vida mais digna. No entanto é preciso

advertir que o discurso e o aplauso fáceis não resolvem o problema. O que resolve é

ação, participação. Essa ação só acontecerá no momento em que a maioria de

nossos Deputados se mobilizar, como nós estamos fazendo, no sentido de forçar o

governo a entender a grande realidade da educação de Minas Gerais. Tivemos

fantásticos êxitos neste governo na área de infraestrutura educacional, mas não

cuidamos da maneira como devíamos das pessoas que fazem a educação. Por isso

hipoteco a minha solidariedade aos professores e digo, de forma candente, que, num

momento de nossa história, tentei fazer sugestões ao ex-Secretário de Educação

Walfrido dos Mares Guia, as quais não foram aceitas, mas continuam sendo
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importantes. Comprometo-me, de público, a manter-me na trincheira com os demais

Deputados sensíveis a esse problema, a fim de que o governo possa ouvir aqueles

que representam a população de Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, a quem

rendo minhas homenagens, porque fazemos parte da frente parlamentar que

representa o comércio varejista de Minas Gerais. Quando me refiro a V. Exa., é no

sentido de dizer que esta Casa, por muitas vezes e em muitos momentos da sua

história, constituiu comissões provisórias. E a nossa, que representa o comércio

varejista, tem demonstrado na prática esse trabalho continuado na defesa dos

interesses do comércio varejista do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é um outro assunto. Deixei para

cumprimentar as professoras presentes e as demais pessoas, porque o meu clamor

neste momento pode juntar-se ao clamor de todas as senhoras.

Sr. Presidente, tenho comigo um lema dos mais importantes: educação não é

gasto, é investimento. Investe-se na pessoa, no ser humano. Na minha casa, há

minha esposa e minha mãe, já aposentada, funcionária do Estado de Minas Gerais,

professora pública. Quero cumprimentar e agradecer a presença de todas as

senhoras e pedir que ouçam atentamente a fala deste Deputado, que muito tem a ver

com o ensinamento que as senhoras proferem na sala de aula.

Na minha cidade de Campo Belo, com 55 mil habitantes, ocorreu um trágico

homicídio na semana passada. Uma jovem foi perfurada por 10 balas de calibre 38

por não pagar uma dívida de R$10,00. Então, R$1,00 valeu cada bala, para cobrar

uma dívida pelo uso do “crack”. Passo a mostrar a todo o Estado e aos presentes

nesta Casa o jornal da minha cidade: do lado direito, está o retrato dessa moça, que

levou 10 tiros porque não pagou R$10,00. Uma bala por cada R$1,00, isso foi o que

valeu a vida dessa moça.

Apresentei nesta Casa, Presidente, o Projeto de Lei no 3.997, que dispõe sobre a

obrigatoriedade de o Estado inserir, na grade curricular, noções antidrogas. Aproveito

para manifestar às queridas professoras que se fazem presentes nesta Casa que
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faço coro com o sentimento das senhoras. Mas gostaria de ser respeitado, tanto

quanto respeito os senhores e senhoras que participam da educação em nosso

Estado, ensinando os alunos, como é de seu dever, a se comportar diante de uma

situação em que discutimos algo tão importante para o Estado quanto o salário dos

professores, importância que reconheço.

O Projeto de Lei no 3.997 foi anexado ao projeto de lei do Deputado Célio Moreira,

que já tratava desse assunto e que, por incrível que pareça, recebeu o parecer de

inconstitucionalidade. Veja, Pastor Vanderlei Miranda, que não podemos legislar

sobre o sentimento da população, porque isso nos é proibido; não podemos indicar

ao Estado a necessidade de que sejam coladas na grade curricular noções

antidrogas. Não adianta prender o traficante e colocar a polícia na rua se, na sala de

aula, o aluno não tem preparo. Muitas vezes os pais, que são ocupados por todo o

dia - de manhã, de tarde e de noite -, não veem o filho crescer e entregam a

responsabilidade da sua educação aos professores. Assim, a escola faz o papel de

pai e de mãe e tem de puxar orelhas, e é obrigada a dar às crianças o que não

possui; não estando portanto preparada para oferecer. Nosso sentimento, senhoras e

senhores, é de que o Estado deve fazer a sua obrigação: se nossa matéria é

inconstitucional, vidas como essa, que estão sendo tiradas por R$10,00, continuarão

a ser tiradas todos os dias. De quem é a responsabilidade? Se o Parlamento, Casa

de representatividade do povo, não pode criar um projeto de lei como esse e fazê-lo

valer na escola, quem deve fazer isso? Ora, Sr. Presidente e caro Deputado

Vanderlei Miranda, acompanhamos de perto esse trabalho, como Vereador e como

Deputado - V. Exa. mesmo nos aparteou recentemente quando falávamos desse

assunto. Uma vida não tem valor, muito menos o valor de R$10,00. Nesse ponto,

quero fazer a leitura de um texto sobre o assunto.

“A questão do consumo de ‘crack’ em Minas Gerais está virando uma epidemia,

tomando as ruas das cidades e levando centenas de jovens aos hospitais. O

percentual de internações pulou de 10% para 72%. É um problema de saúde pública,

também.

Essa droga que escraviza está corroendo famílias em todas as classes sociais e

transformando-se em um mecanismo perverso do crime organizado.” É muito fácil dar
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início ao consumo do “crack”. Vejam bem que é uma droga barata, e qualquer jovem

pode pedir ao pai R$5,00 para comer um sanduíche ou tomar um refrigerante e

experimentar, pela primeira vez, o caminho da morte e da destruição.

“A falta de políticas voltadas para a prevenção, combate e tratamento está

desestruturando também o nosso sistema de saúde, que não está preparado para

atender à demanda. O mais triste é saber que a maioria dos consumidores são

adolescentes, jovens que estão entregando a vida em troca de minutos de ilusão e de

euforia. É uma droga que tem uma capacidade de destruição gigantesca, porque

interfere no cérebro e muda a capacidade de discernimento e o sentimento afetivo. A

pessoa transforma o que é amor em ódio e é capaz de matar a própria mãe, sem dó

ou piedade, porque não tem mais nenhum sentimento de referência dessa ordem.”

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Colega Deputado Duarte Bechir,

primeiro, não fugindo à regra, gostaria de parabenizá-lo pela coragem de abordar

esse assunto, que se tornou, como sabemos, uma pandemia, visto que a questão das

drogas é um problema mundial. Ao mesmo tempo, como Vice-Líder do Bloco PT-

PMDB-PCdoB, que nesta Casa tem sempre defendido os interesses da classe

trabalhadora, lembro que, nas galerias, estão presentes as nossas companheiras e

os nossos companheiros da área do ensino, que trazem as suas reivindicações, no

momento em que V. Exa. fala do problema vivenciado por eles.

Relembro o que aconteceu na Coreia, nos anos 60. Na época, esse país tinha uma

similaridade muito grande com o Brasil, uma similaridade em tudo. O PIB era mais ou

menos o mesmo, e a educação era um caos, como a nossa. No entanto, a Coreia

resolveu investir na educação de tal forma que um professor lá, hoje, não pode

pensar em um segundo emprego, dada a sua grande valorização. Veja hoje a

situação da Coreia no que diz respeito à educação, e veja a nossa situação de

penúria! Ainda existem, neste Estado, funcionários públicos ganhando menos que um

salário mínimo, o que fere o princípio constitucional. Precisamos continuar

empenhados nessa luta, e o Bloco PT-PMDB-PCdoB tem se mantido coeso nesse

aspecto, na defesa desses interesses. Não nos podemos omitir de forma alguma. Se

queremos uma Nação forte, se queremos uma juventude saudável amanhã, o

investimento deverá ser feito na base. Como dizem as palavras do Rei Salomão na
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Bíblia, em Provérbios, Capítulo 22: “Ensina a criança no caminho em que deve andar,

e, ainda quando for velho, não se desviará dele.” No Brasil, o rabo está abanando o

cachorro na questão da educação. Valoriza-se muito o ensino superior e pouco a

base. É por isso que hoje há tantas crianças de 10, 11 ou 12 anos, como vimos

ontem em uma reportagem, pulando o muro da escola para comprar e consumir

drogas na porta da escola. Por que isso acontece? Porque falta investimento na base.

Continuamos a acreditar que é melhor punir o adulto que educar a criança.

No nosso Estado, um preso custa aos cofres do governo R$2.500,00 por mês, e

cada filho dele, R$120,00. Não sou contra isso, pois acredito que o filho não tem

culpa da idiotice do pai. Mas nessa inversão de valores, somente para termos uma

ideia, enquanto não valorizarmos esses profissionais que trabalham na base, mais

tarde, quando as crianças se tornarem adultos, teremos problemas.

Para encerrar e para não tomar muito o tempo de V. Exa., gostaria de reiterar que

precisamos inverter a ordem dos valores, o investimento deverá ser feito na base.

Devemos valorizar os profissionais que trabalham na base. Se a base for boa, a

Nação será forte. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir* - Meu caro Deputado Vanderlei Miranda, citei V. Exa.

porque trago comigo a certeza do trabalho e da seriedade com que tanto tem

trabalhado pela valorização da vida. Quero destacar que, na tarde de hoje, V. Exa.

engrandeceu muito a nossa fala. Agradeço-lhe o aparte, que enriqueceu ainda mais o

nosso tema.

Eu falava da situação da vida humana. Trago aqui um relato de uma mãe que, sem

conseguir internação para o filho viciado em “crack”, está comprando a droga para o

rapaz. Sr. Presidente, a mãe está comprando a droga para o filho! De acordo com o

seu depoimento, essa é a única forma de evitar que ele saia de casa, já que é jovem

e está ameaçado de morte, como essa menina estava.

A mãe compra a droga e dá para seu filho no banco da sala. Ele está ameaçado.

“Deixo de comprar arroz”, prossegue a mãe, “para comprar-lhe a droga”, mesmo

sabendo que a droga está destruindo sua vida. “Pelo menos estou com ele dentro de

casa”, conta a mãe.

Ora, Sr. Presidente, faço pergunta aos colegas Deputados, às senhoras e aos
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senhores, às galerias tomadas de professores. Meu Deus, se precisamos de preparar

os jovens, por que não o fazemos de imediato? Ontem, nesta Casa, houve audiência

pública, para discutir o uso de drogas em determinada favela de Belo Horizonte.

Vieram pessoas de dois bairros, intitulados “cracolândia”. Participei da reunião para

enriquecer nossos conhecimentos. Longe de mim achar que está certo ou errado.

Medidas têm de ser tomadas. Acompanhei a fala de Delegado dizendo que

apreenderam muitos quilos de droga e prenderam vários traficantes. Está muito certo.

Sr. Presidente, não podemos buscar, como medida de coibição, a prisão de

traficantes. Tem de se matar o mal pela raiz. É na escola, é dentro de casa, é pedindo

aos pais para conversarem com os filhos e assumirem de vez sua responsabilidade.

A escola tem de estar mais bem-adequada e bem-preparada, e os professores devem

ser pagos dignamente.

Sr. Presidente, gostaria de citar que a União não tem faltado com sua

responsabilidade.

Tenho aqui o relato do Ministro Temporão, que diz muito claramente que a União

tem tomado as devidas medidas para não deixar que esse mal cresça. Sr. Presidente,

temos de promover mais debates nesta Casa, porque o amanhã não pode esperar.

Já está tarde. É como se estivéssemos, de madrugada, buscando cobertor para

proteger do frio; na janta, buscando o almoço que o filho não teve; de madrugada,

percorrendo as ruas da cidade escura em busca do medicamento que deveria ter sido

tomado pela manhã. Está tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado Weliton

Prado. É assunto que merece a máxima responsabilidade do Estado e da Casa

Legislativa, de nosso Parlamento mineiro. Portanto, Sr. Presidente, ao finalizar

minhas breves palavras, quero dizer a todo o Estado, a todas as mães e pais que

porventura estejam nos assistindo na reprise da nossa fala, na tarde de hoje, quinta-

feira, para que, por favor, amem seus filhos e dediquem-lhes mais tempo; torçam

para que os governos nos enxerguem melhor, para que nossos projetos de lei, assim

como o nosso, de incluir na grade curricular dos alunos da escola pública noções

antidrogas, sejam postos para a frente, para que haja valorização do ensino e das

mestras, a quem dedico também parte da minha fala na tarde de hoje. Agradeço a

manifestação de vocês, que é livre - vocês tem o direito. Considerem-me como
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companheiro da educação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores da Casa,

amigos que nos acompanham nas galerias da Assembleia, a quem cumprimento de

maneira especial. Por meio de minhas palavras, quero demonstrar meu respeito aos

professores presentes, na luta digna de cada um. Cumprimento também os

telespectadores da TV Assembleia, que nos acompanham em centenas de

Municípios. Graças a esse veículo de comunicação, podem estar mais perto dos que

os representam.

Se não fosse o canal da TV Assembleia, as galerias desta Casa seriam pequenas

para comportar a população, a qual esforçamos para representar com dignidade. Por

meio da TV Assembleia e outros veículos de comunicação, podemos cumprir o nosso

papel, ou seja, nos aproximarmos do povo que representamos. Desejamos que esse

povo esteja não apenas norteando o nosso trabalho, mas também recebendo todas

as orientações fornecidas por nós, que pesquisamos, estudamos e nos aprofundamos

no conhecimento das políticas públicas em prol de nosso Estado. Isso não é fácil, não

é simples, mas as ações que precisamos realizar para proporcionar mais condição e

qualidade de vida aos cidadãos de Minas Gerais são fundamentais.

Sr. Presidente, preparei para o pronunciamento desta tarde um assunto muito

importante, que diz respeito ao Programa Nacional de Direitos Humanos. Mas, antes

de falar sobre ele, não posso deixar de fazer um apelo a todos os que lutam por essa

causa, em virtude de inúmeras solicitações de entidades, de comunidades

terapêuticas, de fazendas de recuperação de dependentes químicos, de asilos

vicentinos e de creches. Trata-se de um apelo à Advocacia-Geral do Estado para

rever o parecer que não permite que as nossas emendas parlamentares deste ano

sejam destinadas a associações e a entidades sociais. Estamos sofrendo desde que

esse parecer foi anunciado. No meu caso, em que praticamente 100% das emendas

parlamentares que encaminho se destinam a associações e entidades, sinto na pele

quanto essa ajuda é fundamental para que essas entidades funcionem com qualidade

e deem condição aos necessitados de ser assistidos. Sem as emendas
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parlamentares, haverá um prejuízo imensurável dessas associações, entidades e

comunidades terapêuticas.

Temos falado sobre drogas; aliás, o Deputado que me antecedeu também tratou

desse assunto, e ainda vamos falar sobre educação. Se não pudermos encaminhar

os recursos às entidades, muitas fecharão, colocarão nas ruas homens e mulheres,

rapazes e moças, que estão se recuperando das drogas. Infelizmente será

interrompido o processo de recuperação de centenas, quiçá milhares, de jovens que

estão dispostos a deixar as drogas. Se isso ocorrer, teremos de aumentar o número

de penitenciárias, cadeias e até cemitérios. Por quê? Como disse o Deputado que me

antecedeu, ou mandamos os jovens acometidos pelo mal das drogas para as

comunidades de recuperação, cujo índice de recuperação está cada vez mais alto -

graças a Deus! -, ou os mandamos para as cadeias ou penitenciárias ou cemitérios.

Temos de fazer a nossa opção.

Então, como Deputado que atua diretamente com essas entidades, gostaria de

fazer esse apelo, Sr. Presidente. V. Exa. não imagina o que seja visitar associações e

entidades que ajudam crianças portadoras de câncer nos quatro cantos do Estado de

Minas Gerais. Acabei de voltar de Montes Claros, onde, por não podermos

encaminhar essas emendas, realizamos eventos beneficentes para o projeto que

ajuda homens e mulheres carentes portadores de câncer.

Sr. Presidente, se formos impedidos de fazer esse encaminhamento das emendas,

infelizmente retrocederemos em um trabalho tão benfeito por tantos setores da nossa

sociedade, sobretudo pela Subsecretaria de Políticas Antidrogas.

Deixo aqui o meu apelo para que a Advocacia-Geral do Estado reveja essa decisão,

já que ela conflita com a decisão federal e de outros Estados. Queremos dar o nosso

apoio à Advocacia e discutir juntos a questão, mas é importante que não

desamparemos as entidades este ano só porque é ano eleitoral. As entidades e

comunidades, sobretudo os asilos vicentinos, as creches, os abrigos, os hospitais

filantrópicos, são as que mais aproveitam os recursos públicos a elas destinados.

Deputado Wander Borges, é impressionante como poucos recursos na mão de

comunidades e entidades bem-administradas parecem multiplicar para atender a

milhares de pessoas.
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O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Eros Biondini, quero

parabenizá-lo e, ao mesmo tempo, apresentar algumas considerações. Tive de fazer

uma avaliação da Lei nº 12.034 e daquele art. 76, que modificaram na lei de 2007.

Ele trouxe um encaminhamento extremamente complexo no que se refere à relação

do poder público com essas entidades filantrópicas.

Com base no que V. Exa. está dizendo, sua preocupação realmente procede:

teremos grande dificuldade. Todos os que trabalham diretamente com as entidades

deveriam fazer uma reavaliação dessa questão. Estamos fazendo o que é

constitucional, determinado pela regra do jogo. Agora, ao chegar neste momento,

esperamos que tenham pelo menos a garantia de receber esses recursos, mesmo

que seja depois das eleições. Se a questão é eleitoral, tudo bem! Mas que fiquem os

recursos e que, após a eleição, tenhamos a garantia de sua liberação.

Outro ponto está me ocorrendo, ao qual já me referi na semana passada. Deputado

Eros Biondini, Deputado Doutor Viana, cabe uma reflexão extremamente interessante

do que está acontecendo no País em relação ao aumento salarial.

Vim de uma reunião com quatro prefeituras - Duarte Bechir também foi Prefeito. O

que está ocorrendo nestes últimos anos? A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei

Complementar nº 101/2000, determinou que prefeituras, Estados e União podem

gastar um percentual x da sua receita corrente líquida para pagar ao pessoal. Aí

estão incluídas as câmaras municipais. Pasmem com os números que darei! A

maioria dos Municípios brasileiros está na faixa de 54%, 55%, até 57% - o limite é de

60% -, com média de gastos da receita corrente líquida de 53%; e a União, que é o

que temos discutido, do famoso pacto federativo, tem um gasto de 30% da receita

corrente líquida com pessoal. Aquilo que está sobrando entre os 30% da União e o

que o limite permite daria para contabilizar 26 orçamentos dos diversos Estados

brasileiros. Trata-se de um negócio extremamente complicado. Temos realmente de

fazer uma reavaliação desse pacto federativo. Se de um lado há um direito, um dever,

que entendemos ser necessário, já na outra ponta temos de trazer essa discussão

para o ambiente técnico, a fim de que não ocorra essa compressão, principalmente

nos Municípios brasileiros para os próximos anos.

Então, há uma dificuldade muito grande, a qual temos de trazer à tona e levá-la
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para o Congresso Nacional. Isso tem de ser feito, e sem medo de dizer, porque,

senão, essas dificuldades de todos os Estados e Municípios vão continuar,

principalmente nos Municípios onde o desafio é muito grande.

Enfim, trata-se de uma discussão dura, dolorosa, mas que precisa ser colocada na

pauta dos Deputados Federais, principalmente porque é necessário e há condição de

mudança. Muito obrigado, Deputado Eros Biondini, e parabéns pela apresentação no

que se refere à subvenção.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Wander Borges. Sr. Presidente,

antes de terminar o meu pronunciamento, não poderia deixar de manifestar outra

preocupação da sociedade brasileira, de âmbito nacional. Estamos preocupados com

o Congresso Nacional, com a posição dos nossos Deputados e Senadores em

relação a este debate. O Programa Nacional de Direitos Humanos, que, nas últimas

semanas, mereceu matérias de capa nos principais jornais de Minas Gerais, com

escritos esclarecedores sobre o projeto do Plano Nacional de Direitos Humanos - e

que vem ao encontro do pensamento de toda a sociedade brasileira - contém item,

artigos e tópicos que confrontam diretamente com a Constituição brasileira e com os

direitos humanos universais.

Sr. Presidente, estamos preocupados, pois já acompanhamos várias entidades,

sobretudo por intermédio de encontros e reuniões promovidos pela CNBB. Esse

Plano Nacional de Direitos Humanos possui itens que realmente afrontam toda a

orientação em defesa da vida, da família, da liberdade de expressão, da liberdade

religiosa. E nós, Sr. Presidente, nesta Casa Legislativa de Minas Gerais, não

podemos nos calar. Isso porque somos os representantes do povo mineiro e, ao

serem consultados para que esse Plano Nacional de Direitos Humanos fosse

aprovado, a posição dos mineiros foi totalmente contrária a esses pontos hoje

propostos, que acabam dando uma conotação de um plano chavista ou neocomunista

ou mesmo totalitarista; um plano de Estado ou um projeto de governo totalitarista.

Então, Sr. Presidente, a quem peço mais 2 minutos para concluir, gostaria de

manifestar-me, pois conversei com Bispos do Brasil, estive em Brasília, e realmente

há preocupação. Um dos pontos que vai contra a nossa luta, a nossa bandeira, é

sobre a legalização do aborto, proposta desse Plano Nacional de Direitos Humanos.
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Somos a favor da vida, Sr. Presidente, e a população brasileira já deixou isso claro.

Em vários momentos, por meio de projetos de lei, de planos nacionais de direitos

humanos, entre outras coisas, há a tentativa de se embutir a legalização do aborto. E

mais, Sr. Presidente, nesse plano, existe um texto que diz que eles vão desconstruir

esse modelo atual de família, em que o pai e a mãe podem criar os seus filhos. Eles

querem desconstruir esse modelo, o que nos faz perder totalmente a referência do

significado de família.

Sr. Presidente, ao concluir, quero dizer que seremos impossibilitados de ver, nos

órgãos públicos, as imagens, os crucifixos, a Bíblia, a manifestação religiosa. Não

podemos sequer iniciar a nossa reunião dizendo: “Sob a proteção de Deus, iniciamos

os nossos trabalhos”. Isso, Sr. Presidente, é uma aberração! Na vida pública, como

homens públicos do Brasil, precisamos dar valor à vida, à dignidade humana e à fé.

São esses três pontos que estão sendo ameaçados na nossa caminhada como

parlamentares. Fica aqui esta preocupação e também o nosso clamor para que a

Advocacia-Geral do Estado reveja o seu parecer e permita que as emendas

parlamentares sejam destinadas às associações, às comunidades e às entidades

filantrópicas do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trabalhadores da área da

educação, aos quais rendo a minha solidariedade, bem como aos técnicos da

Unimontes e do Hospital Universitário, que estão de greve há vários dias. A greve é

um instrumento de luta. Quando não há diálogo, interlocução do governo, a greve é o

último recurso legítimo para pressioná-lo a ter sensibilidade em relação aos

trabalhadores. Aproveito este momento para alertar o governo de que, por enquanto,

é o pessoal do Hospital Universitário, mas, na assembleia geral, a Unimontes já

anunciou que a partir do dia 19 todos estarão em greve. O mesmo ocorrerá com a

área da educação, mesmo sabendo que nem todas as cidades aderiram à greve.

Quero falar sobre a importância da greve. Em 2009, os Defensores Públicos ficaram

paralisados durante mais de 100 dias. Na última hora, num ato de desrespeito aos

servidores e à Assembleia, o governo do Estado nos enviou os projetos. Chegaram

aqui no dia 22, para serem votados até o dia 30. Ou seja, 121 carreiras deveriam ser
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analisadas nesse período. Essa foi a tática do governo para impedir a participação

dos servidores na discussão, para impedir que os Deputados fizessem um

aprofundamento daquilo que é mais crítico em relação às carreiras do funcionalismo.

Nessa mesma leva de projetos que chegaram aqui, os Defensores Públicos tiveram

reajuste de 25% para 2010, mais 20% garantidos na lei para 2011, além de um

percentual para 2012.

Como não houve interlocução, a Renata Vilhena recebeu os Deputados e a Beatriz,

representando o Sind-UTE, mas não cedeu em nada. Foi educada, é verdade, em

nos receber; tenho de registrar isso. Fizemos um esforço para que se acatassem as

emendas. Houve emendas do Bloco PT-PMDB-PCdoB. Elas não resolveriam tudo,

mas, pelo menos, melhoravam um pouco a situação, tentavam igualar os direitos,

uma vez que foi concedido aos servidores da área da defesa social, das Polícias Civil

e Militar, o reajuste de 15%. Fizemos uma emenda para que esse reajuste fosse

também pelo menos de 15%. Como para alguns - para os Procuradores, por exemplo

-, o reajuste foi retroativo a janeiro, o Bloco apresentou uma emenda estendendo

essa retroatividade a todos, inclusive os servidores da educação.

Apresentamos emenda para que também esse reajuste fosse pelo menos de 15%.

Para alguns, como os Procuradores, foi retroativo a janeiro. Houve emenda nossa, do

nosso Bloco, para que também fosse retroativo a janeiro para todos, inclusive os da

educação. Houve a emenda, mas a maioria votou contra. Também houve emenda do

Bloco PT-PMDB-PCdoB, beneficiando os técnicos da educação, elevando o piso para

R$772,00 e também para R$887,00, para até 40 horas semanais, para os técnicos.

Para os professores, houve a Emenda nº 29, do Weliton Prado, e a Emenda nº 26, do

Bloco como um todo, com o mesmo teor, elevando o piso para R$1.312,85. Há

impasse no âmbito federal em relação ao piso, por isso me confundi quanto ao valor

reivindicado e ao que foi colocado na emenda.

Registro o esforço da Beatriz. Mesmo em curto prazo, houve esforço dos

representantes de vocês tanto na interlocução nesta Casa quanto no governo. Aliás,

tive oportunidade de acompanhar a reunião com a Secretária de Planejamento,

Renata Vilhena. Houve esforço, mas não foi suficiente para convencer o governo

desta grande injustiça no Estado, não só na área da educação, mas também nas
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áreas da defesa social e da saúde, em que há remuneração de pouco mais de

R$300,00 - algumas de R$349,00, outras de R$369,00. Mesmo com quinquênios e

outros benefícios, a remuneração total não chega a um salário mínimo. Isso é

verdadeiro escândalo. Que Estado é esse? Que eficiência de gestão é essa, que não

valoriza os trabalhadores nem os servidores de todas as áreas?

A educação é investimento essencial para garantirmos, de fato, cidadania,

dignidade e, sobretudo, qualidade de ensino em Minas Gerais. Então, nosso protesto

contra a ação do governo e a tática perversa do governo Aécio e Anastasia no

sentido de impedir o debate, ao mandar mensagem, no final do mês de março, para o

assunto ser apreciado, ainda no mesmo mês, se se quisesse garantir a

implementação do pífio reajuste, que não significa nada. Que todos os trabalhadores

e os servidores do Estado recebam nossa solidariedade. Todo o Bloco PT-PMDB-

PCdoB está indignado com isso. Força na luta! Não é em vão a manifestação de

vocês. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.873 e 5.874/2010,

da Comissão de Meio Ambiente, e 5.875/2010, da Comissão de Educação. Publique-

se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária,

em 14/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.812/2010, do Deputado Wander Borges,

5.837/2010, do Deputado Inácio Franco, e 5.839/2010, da Comissão de Direitos
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Humanos; de Saúde - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 14/4/2010, do Projeto

de Lei nº 3.903/2009, do Deputado Fábio Avelar, e dos Requerimentos nºs

5.685/2010, do Deputado Doutor Viana, 5.687/2010, do Deputado Wander Borges,

5.689, 5.690 e 5.818/2010, da Comissão de Segurança Pública, 5.745/2010, do

Deputado Weliton Prado, 5.795/2010, da Deputada Ana Maria Resende, e

5.833/2010, do Deputado Doutor Ronaldo; de Transporte - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária, em 14/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.809/2010, do Deputado Célio

Moreira, 5.810/2010, do Deputado Weliton Prado, 5.814 e 5.815/2010, do Deputado

Carlin Moura, 5.816/2010, do Deputado Inácio Franco, e 5.834 e 5.835/2010, do

Deputado Jayro Lessa; de Administração Pública - aprovação, na 5ª Reunião

Extraordinária, em 14/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.817/2010, da Comissão de

Segurança Pública, 5.820 e 5.821/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 5.826 e

5.827/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, e 5.843/2010, da Comissão Especial sobre a

Arbitragem; de Assuntos Municipais - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em

14/4/2010, do Projeto de Lei nº 3.232/2009, da Deputada Cecília Ferramenta, e do

Requerimento nº 5.831/2010, da Comissão de Direitos Humanos; de Cultura -

aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 14/4/2010, dos Projetos de Lei nºs

3.951/2009, do Deputado Carlos Gomes, com a Emenda nº 1, e 4.211/2010, do

Deputado Ivair Nogueira, e do Requerimento nº 5.813/2010, do Deputado Alberto

Pinto Coelho; de Segurança Pública - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária, em

14/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.808/2010, do Deputado Célio Moreira,

5.822/2010, da Comissão de Direitos Humanos, 5.828 e 5.829/2010, do Deputado

Leonardo Moreira, e 5.832, 5.838 e 5.840 a 5.842/2010, da Comissão de Direitos

Humanos; e do Trabalho - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 14/4/2010, dos

Projetos de Lei nºs 1.707/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 3.664/2009, do

Deputado Célio Moreira, 3.688/2009, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 3.852 e

3.853/2009, do Deputado Tenente Lúcio, 4.200 e 4.201/2010, do Deputado Gilberto

Abramo, 4.210/2010, do Deputado Carlos Pimenta, 4.212/2010, do Deputado Ivair

Nogueira, 4.214/2010, do Deputado Rômulo Veneroso, 4.216/2010, do Deputado

Braulio Braz, 4.217/2010, do Deputado Jayro Lessa, 4.224/2010, do Deputado Fábio

Avelar, 4.228/2010, do Deputado João Leite, 4.233/2010, com a Emenda nº 1, do
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Deputado Carlin Moura, 4.239 a 4.243 e 4.245/2010, do Deputado Weliton Prado,

4.248/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 4.250/2010, com a Emenda nº 1,

do Deputado Inácio Franco, 4.258/2010, do Deputado Sebastião Costa, 4.260/2010,

do Deputado Doutor Viana, 4.263, 4.265, 4.267 e 4.268/2010, este com a Emenda nº

1, 4.270, 4.271 e 4.273/2010, este com a Emenda nº 1, e 4.274/2010, do Deputado

Paulo Guedes, 4.281/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.295/2010, do

Deputado José Henrique, e dos Requerimentos nºs 5.746/2010, do Deputado Weliton

Prado, e 5.793 e 5.794/2010, do Deputado Neider Moreira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XVI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues

(2) solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 3.761 e

3.850/2009.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Weliton Prado. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - É com muita tristeza que venho à tribuna na tarde de

hoje, porque não temos nada, absolutamente nada para comemorar. Realmente os

servidores de nosso Estado estão indignados e revoltados, e com muita razão.

Em Minas Gerais, o Governador do Estado não cumpre com a sua palavra. Eu

aprendi com minha mãe que não somos obrigados a prometer, mas, quando se

promete, se empenha a palavra, assume-se o compromisso de fazer o que se

prometeu. Temos essa responsabilidade. Não é preciso prometer, mas, se se

prometeu, tem de se honrar a promessa. O Governador deixou bem claro, na sua

campanha de 2006, que iria deixar os servidores de Minas Gerais com um dos

melhores salários de todos os Estados da Federação. O Governador prometeu, mas

a sua promessa não passou de falácia. Isso aconteceu? Virou realidade?

Os servidores do Estado de Minas recebem um dos piores salários entre todos os

Estados da Federação. Vejam só o demonstrativo dos contracheques desses

servidores. O salário inicial de um servidor da educação é menor que o salário
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mínimo. Isso é realmente uma verdadeira vergonha, um verdadeiro absurdo. O

servidor que se preparou e se qualificou, com curso superior, com pós-graduação e

mestrado, e que dá aula para o ensino médio, tem um piso inicial de R$500,43. É

triste mostrar contracheques como esses num Estado que é um dos mais ricos da

Federação.

Sempre digo que o Governador que saiu, que renunciou - não compensa falar o

nome dele -, é o Mister M, porque ele é mágico. É o Mister M. Ele dá com uma mão e

tira com as duas. Ele enviou para esta Casa o projeto de reajuste para os servidores,

mas, em relação aos servidores da educação, ele tentou fazer mais uma enganação,

um “embromation” - um carcará -, uma mentira. Ele falou que criou o piso

remuneratório. É uma vergonha. O que ele está fazendo é descontar a VTI. Existem

casos em que o servidor terá, inclusive, a redução de salário, ao invés de o governo

fazer cumprir a lei. Se existe uma lei federal aprovada, por que ele não cumpre a lei?

Se a lei federal estabeleceu o piso nacional para os servidores da educação, por que

não a cumprir? Não adianta falar que vai cumprir a partir de 2012, se a lei federal foi

aprovada e já deveria ter sido implementada a partir de janeiro de 2010, que foi o

último prazo. Minas Gerais não cumpre a lei. O Estado, quando a coisa é boa para o

lado dele, resolve tudo rapidinho. Vou dar o exemplo do Ipsemg. Os servidores

pagam ao Ipsemg, mas os senhores têm atendimento à saúde? No interior, é pior

ainda. Por outro lado, está tramitando na Casa o PLC nº 35, que é o “sanguessuga

4”, já que é o quarto projeto que chega a esta Casa. Três já foram aprovados,

metendo a mão na carteira, no bolso do servidor. O dinheiro da contribuição do

servidor para o Ipsemg é abocanhado pelo governo. Aliás, a dívida do governo com o

Ipsemg é de quase R$2.000.000.000,00, e os servidores não têm atendimento à

saúde.

Quem quer fazer cirurgia não consegue. Não há esparadrapos, seringas e

medicamentos. O servidor do interior custa a marcar uma cirurgia. Muitas vezes

quando chega aqui, dá com a cara na porta e tem de voltar para casa. Ele, na maioria

das vezes, não consegue marcar a consulta ou uma cirurgia, sendo custoso também

qualquer remarcação. Todavia o governo cobra por isso, por meio de desconto no

contracheque do servidor, todo mês. Esse mesmo governo mandou projeto a esta
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Casa para dar um calote institucional legalizado no Ipsemg. O servidor merece

respeito. Se contribuiu, o dinheiro é dele. Pela legislação, 40% teriam de ser

destinados à saúde, o que não acontece em Minas.

O governo é muito bom para aumentar a água, a luz e o IPVA. Em nosso Estado,

tudo é mais caro. Em Minas o percentual do ICMS do álcool combustível é de 25%;

em São Paulo, 12%; em Goiás, 15%. Em Minas Gerais, o ICMS da conta de energia

elétrica é de 42% para as residências, o mais caro do Brasil. A tarifa de água da

Copasa também é uma das mais caras do Brasil. A água tem preço de vinho. A luz e

a energia, bens públicos essenciais à vida, são tratadas como mera mercadoria pelo

governo. O IPVA de Minas é mais caro que o de outros Estados. Em Minas, há taxa

de licenciamento. Veículos com mais de 10 anos têm de pagar IPVA, enquanto esses

veículos, em outros Estados, são isentos. Então o Estado arrecada mesmo, e ainda é

muito duro. O Orçamento do Estado é de mais de R$40.000.000.000,00. Todavia, na

hora de valorizar o servidor e reconhecer o ser humano, Minas não pode, pois não há

dinheiro para isso. Este governo só se preocupa com o concreto e com o aço. Foram

gastos mais de R$2.000.000.000,00 para construir o Centro Administrativo. Não há

preocupação com o ser humano, com o cumprimento da palavra e com a valorização

dos servidores. Este Estado preocupa-se, sim, em divulgar propaganda enganosa,

quando fala que a educação de Minas Gerais é uma das melhores do País. Isso é

mentira, isso não é verdade.

Estou aqui com um informativo do Sind-UTE em relação ao projeto do reajuste.

Apresentei em torno de 14 emendas na Casa, as quais foram rejeitadas. Os outros

Poderes receberão o aumento retroativo a janeiro de 2010. Não sou contra, mas por

que os servidores da educação e os outros servidores não estão recebendo esse

retroativo? Isso quebra o princípio da isonomia. No nosso Estado, trata-se de forma

diferenciada os servidores. Uma categoria de servidores é tratada de uma forma,

enquanto, para aqueles servidores mais penalizados, que passam por mais

dificuldade e não veem a luz no fim do túnel, no caso os servidores da educação e as

serviçais, resta tudo de ruim para eles. Então é sempre o contrário, porque para eles

o aumento não pode ser retroativo a janeiro de 2010 e o reajuste é menor que o das

outras categorias. Não pode nada, e não se cumpre a lei federal para implementar o
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piso nacional para os servidores da educação. Portanto é tudo ao contrário. Costumo

falar que é uma espécie de Robin Hood ao contrário. Isso porque tudo que for para os

grandes, os poderosos, aqui se resolve rapidinho, é tudo ligeiro, sem problemas, mas,

quando o projeto é para o ser humano, para aquela pessoa sobre o qual o próprio

nome diz, o servidor público - servir bem ao público -, infelizmente não pode nada.

Quanto à isenção, houve redução do IPVA, em 50%, para as locadoras de veículos.

O projeto foi aprovado na Casa. Não houve Lei de Responsabilidade Fiscal; nada.

Para uma remissão, o que deve ser feito? Deve ser dado um aumento para outra

categoria. Então foi dado para o trabalhador que já tem moto ou veículo utilitário, e

pagou 50% a mais do IPVA. Portanto foi dado um presente para as locadoras de

veículos. Em um certo momento, realmente conseguimos impedir a cobrança da taxa

se incêndio, como também a taxa para chamar a polícia, que o Governador queria

cobrar. Quanto ao IPVA, infelizmente isso passou. Mas não tem problema, porque o

Estado age, e age rapidinho. Ele acelera mesmo, não tem problema nenhum, e ele

resolve o problema dos grandes.

Agora, na hora de valorizar os servidores, cumprir a sua promessa... Não fui eu que

prometi, então queria que os Deputados da base se posicionassem, porque foi o

Governador quem falou. Ele não precisava fazer isso, mas prometeu que o servidor

de Minas Gerais seria um dos mais bem valorizados de todos os servidores da

Federação. Mas ele não cumpriu a sua promessa. Ao contrário, e estão aqui os

servidores, que recebem como piso salarial menos de um salário mínimo, R$367,43.

Muitas pessoas não acreditam que isso é possível, mas está aqui. Essa é a realidade

do Estado de Minas Gerais, um dos mais ricos da Federação, que não valoriza o

professor, não valoriza o servidor público. Costumo parafrasear o Paulo Freire, que

dizia que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a

sociedade muda. Como podemos mudar a realidade, crescer e garantir o

desenvolvimento do País se não investimos em educação? É fundamental valorizar o

servidor. As salas estão cheias, não há segurança. A questão é realmente muito

séria, o descaso com a educação no nosso Estado é muito grande. Os servidores

estão revoltados, e com razão, pois recebem um verdadeiro salário de fome. Fico

envergonhado por mostrar essa realidade aqui. É fundamental que haja
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conscientização por parte dos pais, dos alunos, da sociedade, do setor empresarial. A

sociedade tem de conhecer a verdadeira situação da educação e tomar providências.

A categoria também deve estar unida para valer. Uma andorinha sozinha não faz

verão. Sempre digo que parlamento é igual feijão: funciona sob pressão, com

mobilização. É o que sempre fazemos e conseguimos com sucesso. “Água mole em

pedra dura tanto bate até que fura”. Vocês não podem abaixar a cabeça, não podem

desistir da luta. É preciso mostrar a realidade aos estudantes. Sei que é difícil, mas é

preciso também conscientizar os pais. A grande imprensa, que estava a serviço do

governo, do poder, do Executivo, historicamente, criou a imagem por meio de

divulgações enganosas, de que o servidor público mineiro é marajá, não trabalha.

Devemos desmitificar essa imagem, devemos fazer novas formas de mobilização,

conscientizar o conjunto da sociedade e dizer que essa luta é também é sua, é

minha, é nossa. Só conseguiremos fazer mudanças de verdade se houver uma

conscientização coletiva. Não podemos aceitar que um servidor mineiro receba

menos de um salário mínimo. Isso é um verdadeiro absurdo, um grande desrespeito

não ao servidor em si, mas ao ser humano.

Atualmente um professor não tem condições de manter a sua família, de pagar

água, luz e transporte, vive sem as menores condições de sobrevivência. Essa é a

situação do conjunto dos servidores públicos no nosso Estado. A categoria, que era

para ser mais valorizada e respeitada - os nossos mestres -, infelizmente não tem o

respeito do governo. Não há aumento real há 20 anos. Não adianta criar

penduricalhos, VTI e gratificações. Não é isso o que o servidor quer. Ele quer

aumento real, pois não pode levar outros ganhos para a aposentadoria.

A indignação dos servidores do nosso Estado é muito grande. Eles estão com a

razão. É muito importante que a população conheça essa realidade. Hoje, os

servidores de todo o Estado estão mobilizados. A única forma que têm de mostrar a

cara é fazer paralisação. A sociedade precisa compreender isso. Os trabalhadores da

educação recebem menos de um salário mínimo. Professores de séries iniciais

recebem R$336,00; professores do ensino fundamental e médio, R$508,00; auxiliares

de serviço, R$320,00; auxiliares técnicos da educação básica, R$334,06. Essa

situação realmente causa indignação e revolta ao conjunto de servidores. É muito
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importante que toda a sociedade se conscientize e tenha conhecimento do que ocorre

com a educação do nosso Estado.

Queria agradecer e, mais uma vez, dizer que não há conquista nem vitória sem luta.

Não adianta pensar que ela virá de graça. Não há espaço vago. O que precisa

acontecer, independentemente de qual governo ou de qual partido, é a categoria

fortalecer-se cada dia mais e dizer um “não”. Alem disso, mostrar aos candidatos do

governo: “Vejam, essa é a nossa proposta. Faremos campanha contra o candidato

que não assumiu o compromisso com a categoria”. É isso que o que os servidores

devem fazer. É preciso esclarecer o povo. A categoria dos 853 Municípios está

presente. Os servidores da educação estão presentes em todos os Municípios do

Estado de Minas Gerais. É um grande exército, que, aliado aos alunos, aos pais e à

sociedade, ninguém segura. Gostaria de parabenizar todos e, mais uma vez, dizer

que é uma verdadeira vergonha, um absurdo o salário de fome pago pelo governo do

Estado. Na realidade, é menos de um salário mínimo. Sem luta, não há vitória nem

conquista. Obrigado. Está aí o salário dos servidores.

* - Sem revisão do orador.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.100 e 4.032/2009, uma vez que permaneceram

em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
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Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Pareceres:

Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007;

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

Proposições: Requerimento do Deputado Padre João; aprovação; verificação de

votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; chamada para a

recomposição de quórum; existência de número regimental para votação; renovação

da votação do requerimento; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.994/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.955/2008; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.004/2009; votação do Substitutivo nº 1; aprovação; verificação de votação;

inexistência de quórum para votação; anulação da votação - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.100/2009; 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 Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília

Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

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 - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - 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 9h10min, a lista de comparecimento



____________________________________________________________________________
812

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e

requerimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por dois minutos, para

que se ultime o Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº

14/2007. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final 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. Em discussão, o parecer. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e

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

Aprovado. À promulgação.

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 fez retirar da pauta desta reunião os Projetos
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de Lei nºs 2.490/2008, 3.138, 3.518, 3.547 e 3.654/2009, apreciados na extraordinária

realizada ontem, à noite.

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 Lei nºs 3.501, 3.855,

3.857 e 3.858/2009 sejam apreciados em último lugar entre as matérias em fase de

votação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação, 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 Sr. Presidente - Votaram 27 Deputados. Portanto, não há quórum para votação.

A Presidência a torna sem efeito. A Presidência, nos termos do § 6º do art. 249 do

Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados

para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há quórum

para votação. A Presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.994/2008, do Deputado Inácio Franco,

que dispõe sobre a integração de considerações ambientais nas licitações e nos

contratos públicos do Estado de Minas Gerais a serem observadas pelos órgãos da

administração direta, autarquias, inclusive as de regime especial, fundações públicas,

fundos especiais não personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista,

empresas públicas e demais entidades de direito privado, controladas direta ou
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indiretamente pelo Estado de Minas Gerais, prestadoras de serviço público e dá

outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Meio

Ambiente e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo

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

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

Lei nº 1.994/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.955/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro

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

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

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

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

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

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.004/2009, do Deputado Inácio Franco,

que dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 15.018, de 15/1/2004, que obriga as

instituições que menciona a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas

equipadas com detector de metais. A Comissão de Justiça conclui pela

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

Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

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

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

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, peço verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Portanto, não há quórum para
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votação, mas há para a discussão da matéria constante na pauta. A Presidência torna

a votação sem efeito.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei 3.100/200 9, do Deputado José Henrique,

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo

ao Município de Santo Antônio do Grama. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - O projeto em discussão não é o número 3.004, e sim

o número 3.100, do Deputado José Henrique, que dispõe sobre a desafetação de

bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Santo Antônio do

Grama. De acordo com seu art. 1°, fica desafetado o  bem público constituído de

1,5km de trecho da Rodovia AMG, que liga o Município à MG-329, desde o Km 13,9,

onde está localizada a entrada do perímetro urbano, até seu final. O art. 2° dispõe

que fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio do

Grama a área de que trata o art. 1º. De acordo com o parágrafo único, a área a que

se refere o “caput” desse artigo integrará o perímetro urbano do Município de Santo

Antônio do Grama e será destinada à instalação de via urbana. Segundo o art. 3º, a

área do objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se,

no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º. Portanto, o Município

terá cinco anos, pelo parecer e pelo art. 2°, para dar a destinação correta, de acordo

com a legislação, para essa área. Se o Município não agir dessa maneira, esse bem

será revertido automaticamente ao Estado de Minas Gerais. Deixo essa ponderação

para que utilizem bem essa área, e haverá cinco anos para isso. Se isso não for feito,

a área vai para o Estado, como aconteceu com vários outros projetos. Não adianta

nada votarmos um projeto que garante destinação de uma área para a construção de

uma escola, para a construção de uma creche, de um polo esportivo, de um espaço

de lazer, se o Município não a utiliza em um determinado tempo. Ele tem um tempo

para utilizar a área, caso contrário, ela volta para o Estado. Não adianta fazermos

solicitações boas para o Município se ele não se prepara, não planeja, não coloca no
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orçamento recursos necessários para a construção, para a adaptação, fazendo com

que esse bem público seja devolvido automaticamente, depois de cinco anos, ao

governo do Estado. Deixo aqui esse alerta e esse cuidado. É muito importante

aprovarmos projetos bons para a população de Minas Gerais. O Bloco PT-PMDB-

PCdoB está firme, vota a favor do povo; mantemos a nossa postura e o nosso

posicionamento, mas cabe também a nós fazer esse alerta para que a lei seja

aplicada corretamente. Então, se em cinco anos não for garantida a destinação para

essa área, ela volta automaticamente para o patrimônio do Estado.

A justificativa do projeto é a seguinte: “O trecho de rodovia de que trata esta

proposição integra a MG-1715, que liga o Município de Santo Antônio do Grama à

MG-329, e vai desde o Km 13,9, onde está localizado o pórtico de entrada do

perímetro urbano desse Município, até seu final. Trata-se, portanto, de imóvel de uso

comum, de propriedade do Estado, sob a jurisdição do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG”.

Quero abrir um parêntese para dizer que há muitas reclamações quanto às MGs

Estaduais. Fica aqui esse alerta. Há muitos buracos, o Proacesso não foi concluído, e

foi prometida a ligação de todas as localidades do Estado de Minas Gerais, o que

realmente não aconteceu. Há um grande número de reclamações e reivindicações

por parte da população.

“Cabe ressaltar que o Município de Santo Antônio do Grama recebeu, por doação

de particulares, um imóvel localizado ao lado do referido trecho, com área de

25.948,75m², onde a administração local pretende construir um loteamento, com

habitações populares. Como responsável pelo perímetro urbano, pretende ainda

transformar o trecho da rodovia em uma via pública, para acesso da população ao

conjunto habitacional”.

Quero ressaltar também que há uma grande preocupação da população quanto a

essa área. Assim que ela for garantida, que a Prefeitura se preocupe com a criação

de ciclovias. Estive em Barcelona, na Espanha, fazendo um curso de administração

pública municipal, e vimos a preocupação que eles têm com o meio ambiente, a

preocupação com a garantia do acesso de ir e vir da população. É muito importante

que a Prefeitura, ao receber essa área, se preocupe com a possibilidade de fazer um
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espaço de caminhada para a população. Se for construído esse conjunto

habitacional, que seja garantida toda a infraestrutura, creche, escola, porque não

adianta nada criar conjunto habitacional distante da cidade se não há asfalto,

infraestrutura, posto de saúde e escola. Você tem que garantir desenvolvimento, mas

de forma sustentável. Temos de acabar com a especulação imobiliária.

A ciclovia é uma ótima idéia. A prática de exercício físico faz bem à saúde. O

transporte público hoje é muito caro, e o trânsito, em geral, é um grande problema. As

grandes cidades precisam ter metrô, um transporte de massa e de qualidade, para

diminuir o número de veículos em circulação, o que deixa as cidades praticamente

intransitáveis. As ciclovias são uma grande alternativa. Deixo aqui essa dica para que

a Prefeitura de Santo Antônio do Grama garanta espaço para as ciclovias durante a

construção desse conjunto habitacional, dando acesso à população.

Para propiciar o crescimento do Município beneficiando-se a comunidade

gramense, o projeto de lei em tela dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia

situado em seu perímetro urbano e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município

de Santo Antônio do Grama, com a finalidade de transformá-lo em via urbana

municipal. Diante da importância dessa realização, contamos com o apoio dos nobres

pares para aprovar essa proposição. Vale lembrar que o projeto tramitou nas

Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e recebeu parecer favorável, nos

temos do art. 188, combinado com o art. 2º, do Regimento Interno da Casa. O projeto

foi aprovado e está em Plenário, em 1º turno. Votaremos favoravelmente a ele.

Deixamos uma dica no que diz respeito a planejamento das cidades: é fundamental

o seu planejamento, não podemos mais permitir que cidades cresçam de forma

desordenada. O Deputado Dilzon Melo está aqui, e ele tinha essa preocupação

quando esteve à frente da Secretaria de Estado. Foi fundamental que tenha criado

uma nova dinâmica, com um grupo muito coeso. Essa preocupação por parte das

autoridades, do poder público em relação a planejamento urbano é fundamental. É

difícil para o Prefeito administrar, pois assume atribuições que são do Estado e da

União. Do ICMS, imposto típico municipal, ficam 75% para o Estado e 25% são

distribuídos em migalhas para 853 Municípios. A vida do Prefeito é muito difícil: tem

de ceder funcionários para escolas, hospitais e Justiça; às vezes, tem de garantir até
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gasolina dos veículos das polícias para fazer segurança no Município. Isso não é

responsabilidade dele, que não fica com recursos destinados a essa área, pois eles

ficam centralizados nas mãos do Estado e da União. Por isso é fundamental

revermos o pacto federativo. Quando nos deparamos com um projeto como este, que

vai beneficiar o Município, neste caso, o Município de Santo Antônio do Grama,

somos totalmente favoráveis à sua aprovação, pois desempenhamos o papel de

defender os Municípios.

Fui Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Na

oportunidade consultamos estudos da Associação Brasileira dos Municípios e

constatamos que os pequenos Municípios chegam a gastar 15% de suas receitas

com responsabilidades que são do Estado ou da União. Por isso, vivem uma grande

dificuldade, pois tudo cai nas costas deles. Quando nos deparamos com a discussão

de um projeto como este, votamos favoravelmente, para dar um alento, uma

contribuição a mais para os Municípios. Fico feliz por estar encaminhando, e vamos

votar favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 3.100, para garantirmos mais

dignidade para o Município de Santo Antônio do Grama. Empenho a nossa

solidariedade a esse Município, que tem muitos servidores públicos, muitos

professores da rede estadual. As escolas estão paralisadas, os professores estão

revoltados porque em Minas não se implementa o piso nacional da educação. Está

marcada para amanhã uma grande mobilização dos servidores públicos da rede

estadual, dos professores de todo o Estado. Espero que os servidores do Município

de Santo Antônio do Grama estejam presentes aqui em defesa da própria

valorização. Podem ter certeza de que estaremos presentes nesse ato organizado

pelo Sind-UTE e em defesa da valorização dos servidores. Em Minas, os servidores

recebem um dos menores salários se comparado a outros Estados da Federação. O

professor recebe, como piso inicial, o valor de R$336,00, ou seja, menos que um

salário mínimo.

Vamos votar favoravelmente o projeto que doa ao Município de Santo Antônio do

Grama essa área. Votamos favoravelmente desempenhando o nosso papel. A

Oposição na Assembleia é responsável: em todos os projetos que beneficiam a

população, o povo, nós nos posicionamos e votamos favoravelmente, diferentemente
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da oposição raivosa no Congresso Nacional, que quer que o País dê errado e tudo

ande para trás; aqui não, contribuímos. Se houve avanços no Estado, foi por causa

da Oposição nesta Casa, que realiza as alterações necessárias nos projetos.

Votamos a favor como estamos votando agora o Projeto de Lei nº 3.100. Temos

posicionamento, coragem e postura. Também temos postura para denunciar aquilo

que não está certo e votar contrariamente a essas matérias. O nosso papel é a

transparência, é falar a verdade e defender o povo, aquelas pessoas que mais

precisam. Um exemplo disso é o conjunto dos servidores de Minas Gerais, que

realmente estão com muitas dificuldades.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Para finalizar, como não há quórum no Plenário para

continuar os trabalhos, solicito ao Presidente o encerramento, de plano, desta

reunião, para que a discussão do Projeto de Lei nº 3.100 não seja encerrada e

possamos continuar a discuti-lo na reunião da tarde, durante os 46 minutos que ainda

me restam. Muito obrigado.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/4/2010

Às 18h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira, Luiz

Humberto Carneiro e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Fábio Avelar, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Humberto Carneiro, 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
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a reunião se destina a tratar da matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação do Projeto de Lei nº 4.057/2009 em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.294/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento Através da Arte – Prodarte –,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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 4.294/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró-Desenvolvimento Através da Arte – Prodarte –, com sede no Município de Santa

Rita do Sapucaí, que tem como finalidade implementar ações na área da cultura,

promovendo e divulgando manifestações artísticas e culturais.

Para a consecução de seu propósito, executa programas e atividades como cursos,

oficinas, seminários, congressos, palestras, festivais, recitais; estimula a melhor

convivência entre seus associados e a comunidade; reserva atenção especial às
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crianças e jovens carentes para que tenham acesso aos eventos educativos e

artísticos; esclarece os moradores locais sobre a importância da preservação do

patrimônio histórico e cultural; promove a ética, a paz, a cidadania, os direitos

humanos, a democracia e outros valores universais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.294/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2010.

Getúlio Neiva, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Escola Estadual Wenceslau Braz pelo transcurso de seu

centenário (Requerimento nº 5.579/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Centro Educacional Alegria de Viver pelo transcurso do

10º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 5.580/2010, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Colégio Batista Mineiro pelo transcurso do 92º aniversário

de sua fundação (Requerimento nº 5.581/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Conselheiro Afonso Pena, no Município de Betim,

pelo seu centenário de fundação (Requerimento nº 5.596/2010, do Deputado Rômulo

Veneroso);

de congratulações com o estudante Flávio Henrique de Vasconcelos Alves por sua

relevante participação no Instituto de Pesquisas Biomédicas da Agência Espacial

Americana - Nasa (Requerimento nº 5.611/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Mauro Sérgio Nery Brito por sua posse no cargo de

Presidente da Cohab-MG (Requerimento nº 5.619/2010, do Deputado Dimas

Fabiano);

de congratulações com o Ten.-Cel. PM Eduardo César Reis por sua posse no cargo
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de Secretário Executivo da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Cedec

(Requerimento nº 5.627/2010, do Deputado Ruy Muniz e outros);

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 (Requerimento nº 5.628/2010, do Deputado Ruy Muniz e outros);

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 (Requerimento nº 5.654/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Estadual Coronel José Bento, de Alfenas, pelo seu

centenário (Requerimento nº 5.655/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Rocksane de Carvalho Norton pela posse como Vice-

Reitora da UFMG (Requerimento nº 5.657/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Clélio Campolina Diniz pela posse como Reitor da

UFMG (Requerimento nº 5.658/2010, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Edmêr Silvestre Pereira Júnior pela posse como Vice-

Reitor da Universidade Federal de Alfenas (Requerimento nº 5.659/2010, do

Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Sr. Paulo Márcio de Faria e Silva pela posse como Reitor

da Universidade Federal de Alfenas (Requerimento nº 5.660/2010, do Deputado Ruy

Muniz);

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 (Requerimento nº 5.676/2010, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com o Ilusão Esporte Clube pelos 65 anos de sua fundação e

pela inauguração do salão anexo José Duarte Byrro (Requerimento nº 5.677/2010, do

Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a União Ruralista Rio Doce pela posse da nova diretoria,

eleita para a gestão 2010-2012 (Requerimento nº 5.679/2010, do Deputado Sávio

Souza Cruz);
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de congratulações com a comunidade de Januária pelos 177 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.682/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Baependi pelos 196 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.683/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Coração de Jesus pelos 99 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.684/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

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 (Requerimento nº 5.691/2010, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a comunidade de Águas Vermelhas pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.712/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Bocaiuva pelos 137 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.713/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Caxambu pelos 109 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.714/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Chapada Gaúcha pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.715/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Cônego Marinho pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.716/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Curral de Dentro pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.717/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Francisco Sá pelos 87 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.718/2010, do Deputado Arlen
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Santiago);

de congratulações com a comunidade de Montes Claros pelos 179 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.719/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Rio Pardo de Minas pelos 179 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.720/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São Romão pelos 87 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.721/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Jequitaí pelos 62 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.722/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Espinosa pelos 87 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.723/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Fruta de Leite pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.724/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Gameleiras pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.725/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Indaiabira pelos 15 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.726/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Itacarambi pelos 48 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.727/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Angelândia pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.728/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Joaquim Felício pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.729/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Augusto de Lima pelos 48 anos de
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emancipação desse Município (Requerimento nº 5.730/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Berizal pelos 15 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.731/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Itumirim pelos 67 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.732/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Janaúba pelos 62 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.733/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Catuti pelos 15 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.734/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Capitão Eneias pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.735/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Campo Azul pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.736/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Brasília de Minas pelos 120 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.737/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de aplauso à Cooperativa Dedo de Gente pelo transcurso do Dia do Artesão

(Requerimento nº 5.740/2010, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte pelos 98 anos de sua

fundação (Requerimento nº 5.741/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Josenópolis pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.751/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Juvenília pelos 15 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.752/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Lagoa dos Patos pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.753/2010, do Deputado Arlen

Santiago);



____________________________________________________________________________
826

de congratulações com a comunidade de Miravânia pelos 15 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.754/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Montalvânia pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.755/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Ninheira pelos 15 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.756/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Nova Porteirinha pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.757/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Novorizonte pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.758/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Olhos d'Água pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.759/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Padre Carvalho pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.760/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Padre Paraíso pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.761/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Pai Pedro pelos 15 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.762/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Patis pelos 15 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.763/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Ponto Chique pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.764/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Porteirinha pelos 72 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.765/2010, do Deputado Arlen
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Santiago);

de congratulações com a comunidade de Raposos pelos 62 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.766/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Riacho dos Machados pelos 48 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.767/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Rubelita pelos 48 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.768/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Salinas pelos 130 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.769/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Santana de Pirapama pelos 62 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.770/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João da Ponte pelos 67 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.771/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João da Lagoa pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.772/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João das Missões pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.773/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João do Pacuí pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.774/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João do Paraíso pelos 67 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.775/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Taiobeiras pelos 57 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.776/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Turmalina pelos 62 anos de emancipação
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desse Município (Requerimento nº 5.777/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Uruana de Minas pelos 15 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.778/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Vargem Grande do Rio Pardo pelos 15

anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 5.779/2010, do Deputado

Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelos 57 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 5.780/2010, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com o Clube Atlético Mineiro pelos 102 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.781/2010, do Deputado João Leite);

de congratulações com a comunidade de Manga pelos 87 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.790/2010, do Deputado Arlen Santiago);

de aplauso à Escola Estadual Professor João Fernandino Júnior pelos 45 anos de

sua fundação (Requerimento nº 5.796/2010, do Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2010

ATAS

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

LEGISLATURA, EM 15/4/2010

Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Carlin Moura - Entrega

de placa - Palavras do Sr. Guilherme Pinto de Carvalho - Apresentação musical -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Carlin Moura - João Leite - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - Às 20h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o centenário de nascimento do

Prof. Orlando Magalhães de Carvalho, fundador da “Revista Brasileira de Estudos

Políticos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de

Minas Gerais - UFMG”.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Guilherme Pinto de

Carvalho, filho do Prof. Orlando Magalhães de Carvalho; a Exma. Sra.

Desembargadora Denise Alves Horta, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª

Região; e os Exmos. Srs. Prof. Joaquim Carlos Salgado, Diretor da Faculdade de
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Direito da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -; João Meira Reis,

Presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, da Faculdade de Direito da UFMG;

Major BM Rogério Aparecido Soares Ribeiro, representando o Comandante-Geral do

Corpo de Bombeiros Militar, Coronel BM Gilvan Almeida Sá; e o Deputado Carlin

Moura, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional

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

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O locutor - Gostaríamos de dar ciência ao público e aos telespectadores da TV

Assembleia de mensagem enviada pelo Prefeito da Capital ao Deputado Carlin

Moura. (- Lê:) “Prezado Deputado Carlin Moura, com satisfação, recebi o convite para

participar da reunião especial em homenagem ao centenário de nascimento do Prof.

Orlando Magalhães de Carvalho, hoje, no Plenário Juscelino Kubitschek.

Lamentavelmente, não poderei comparecer, pois, neste mesmo horário, presidirei a

abertura da edição 2011-2012 do Orçamento Participativo desta Prefeitura. Dessa

forma, agradeço a gentileza e faço votos de sucesso ao evento. Márcio Araújo de

Lacerda, Prefeito”.

Recebemos, também, mensagem do Sr. Estevão Rocha Fiuza, Secretário Adjunto

de Estado de Cultura: (- Lê:) “Prezado Deputado Carlin Moura, venho trazer-lhe meu

abraço de congratulações pela justa homenagem em reunião especial requerida por

V. Exa. ao Prof. Orlando Magalhães de Carvalho, na data comemorativa do

centenário de nascimento do ilustre e sempre lembrado mestre. Cordialmente,

Estevão Rocha Fiuza”.

Palavras do Deputado Carlin Moura

Cumprimento os Exmos. Srs. Deputado Vanderlei Miranda, que representa o

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; Guilherme Pinto de Carvalho, filho do

Prof. Orlando Magalhães de Carvalho, representando irmãos e irmãs, filhos, netos e

netas, enfim, toda a família aqui presente; Denise Alves Horta, Desembargadora do

TRT da 3ª Região; Desembargador Manuel Cândido; Desembargador Antônio

Álvares; Joaquim Carlos Salgado, Diretor da Faculdade de Direito da UFMG; Prof.
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Aluísio, nosso eterno Diretor; caríssimo acadêmico João Pedro Meira Reis,

Presidente do glorioso Centro Acadêmico Afonso Pena - nenhuma homenagem

relacionada à educação sem a presença de estudantes faz sentido, e o glorioso

Centro Acadêmico Afonso Pena é muito bem-representado -; e Maj. Rogério

Aparecido Soares Ribeiro, representante do Cel. Gilvan Almeida Sá, Comandante-

Geral do Corpo de Bombeiros Militares. Cumprimento especialmente as Profas. Silma

Berti e Maria Helena Megale, que incentivaram o requerimento que deu origem a esta

homenagem especial, que, a nosso pedido e para a nossa honra, está sendo

realizada.

Caríssimos colegas, telespectadores da TV Assembleia, demais presentes, gostaria

de iniciar a minha homenagem ao Prof. Orlando com uma poesia, pois a considero a

mais bela forma de sintetizar em palavras o conhecimento, e Orlando Magalhães de

Carvalho é a personificação do conhecimento. Não encontrei a poesia, mas encontrei,

por outro lado, a definição do Prof. Orlando Magalhães por um poeta, o nosso poeta

mineiro Carlos Drummond de Andrade, que disse certa feita: “Orlando Carvalho é a

inteligência mais rápida e penetrante que já conheci”.

A homenagem que hoje prestamos ao emérito Prof. Orlando Magalhães de

Carvalho, mineiro de Pouso Alegre, destina-se à abertura oficial das comemorações

do seu centenário de nascimento, que serão realizadas ao longo deste ano e que

culminarão com a publicação histórica da centésima edição da “Revista Brasileira de

Estudos Políticos” - RBEP -, de que foi fundador e Diretor esmerado por ininterruptos

42 anos e cujas histórias de sucesso, nacional e internacionalmente reconhecidas, se

entrelaçam.

Em sua admirável trajetória de vida, o Prof. Orlando, que nasceu em 20/11/1910,

destacou-se como profissional irretocável do direito e da docência. Mas não foi

apenas no campo do direito que tivemos o privilégio do seu saber difundido: o Prof.

Orlando, irrequieto com seu próprio saber, além de advogado, foi cientista político,

professor, jornalista, escritor e pioneiro nos estudos e pesquisas de sociologia

eleitoral. Seu conhecimento, legado a nós, mineiros e brasileiros, que está eternizado

em obras estruturais e literárias do mais dedicado estudo, começou a ser construído

nos ginásios das cidades sul-mineiras de Muzambinho, Pouso Alegre e Santa Rita do
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Sapucaí, em que o Prof. Orlando “secundariou”. Após bacharelar-se em Direito pela

Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, em 1931, frequentou na

Sorbonne, em Paris, o Cours de Civilisation Française. Retornando da França para a

nossa Capital e reconhecida a sua competência na área, coube ao Prof. Orlando a

cátedra de Língua e Literatura Francesa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras

- Fafi -, que, sob a liderança de Arthur Versiani Velloso, ajudou a fundar.

Cabe aqui, meus senhores e minhas senhoras, um destaque: as providências para

a criação da Fafi demandaram dois anos, de 1939 a 1941. De 1941 a 1948, quando

foi incorporada à Universidade de Minas Gerais - UMG -, ou seja, por sete anos, os

professores da Fafi, entre eles o Prof. Orlando, dedicavam-se à atividade por puro

idealismo, filantropia e solidariedade, já que não havia remuneração. O idealismo do

Prof. Orlando, que era compartilhado por Arthur Versiani Velloso e por um seleto

grupo de intelectuais, entre os quais estavam o Pe. Clóvis Sousa e Silva, Braz

Pellegrino, José Lourenço de Oliveira, Guilhermino César, Mário Casassanta e

Vincenzo Spinelli, culminou em mais um legado: juntos, fundaram também o Colégio

Marconi, onde o Prof. Orlando lecionou até 1950.

Certa vez, por ocasião de uma homenagem ao Prof. Orlando, em 2004, o Prof.

Jenner Procópio de Alvarenga, pesquisador de zoologia, ex-Pró-Reitor de Extensão

da UFMG e amigo do homenageado, em seu discurso, como biólogo, brincou,

dizendo que nos oferecia a classificação zoológico-social do Prof. Orlando: o Prof.

Orlando é um “homo sapiens intelligentissime”. E, mais adiante, acertadamente tratou

de elevar a classificação para “homo sapiens fundatoris”.

Como já dito, o Prof. Orlando Carvalho foi membro-fundador do Colégio Marconi e

titular da cadeira número 39 da Faculdade de Filosofia, de Língua e Literatura

Francesa, e foi também: membro-fundador da “Revista Kriterion”, em 1947; membro-

fundador da “Revista Brasileira de Estudos Políticos da Faculdade de Direito da

UFMG”; membro-fundador da cadeira de Teoria-Geral do Estado, em 1941, da

Faculdade de Direito, de que se tornou catedrático após concurso público.

Em 1961, o Prof. Orlando construiu o prédio da Reitoria no “campus” da Pampulha

e para lá a transferiu. A inauguração em 1962 contou com a presença do Presidente

da República João Goulart e do Governador do Estado de Minas Gerais, Magalhães
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Pinto. Entre o planejamento, a fundação, a inauguração de instituições de ensino

Minas afora, o Prof. Orlando Carvalho ainda encontrou tempo para dirigir o

Departamento de Assistência Geral aos Municípios e o Departamento de

Administração-Geral, bem como para estar no comando das Secretarias de Estado

de Educação e de Saúde Pública. Integrou ainda o Conselho Universitário da UFMG,

de que foi Vice-Reitor e Reitor. É membro da Academia Mineira de Letras desde 1955

e, em 1968, trabalhou como professor visitante na Universidade Vanderbilt, em

Nashville, Tennessee, EUA.

Inúmeras foram as atividades desenvolvidas pelo Prof. Orlando, e tempo algum

seria suficiente para, de todas, destacar e relembrar a sua importância na construção

da nossa sociedade mineira. É raro ver um ser humano com tantos serviços

prestados ao conhecimento, cultura e educação. Com apenas 21 anos de idade, esse

grande ilustre mineiro deu início à sua trajetória, que deve servir de exemplo para

todos nós, alunos, estudantes, jovens de Minas Gerais. Mas permitam-me aqui fazer

um parêntese para destacar a importância da “Revista Brasileira de Estudos

Políticos”, que, neste ano eleitoral, se mostra ainda mais essencial à construção de

uma sociedade consciente e politicamente envolvida. Essa revista, fundada por ele,

foi de fundamental importância. Em 1955, o Prof. Orlando Carvalho iniciou os

preparativos para fundar o periódico “Revista Brasileira de Estudos Políticos”, cujo

primeiro número é lançado em 1956, com apresentação do Prof. Milton Campos, e

artigos de 12 dos maiores estudiosos dos temas políticos de então, sendo 3

estrangeiros e 9 brasileiros, homens e mulheres. Até 1998 assumiu a sua direção,

quando o seu falecimento determinou a interrupção da pontual periodicidade com a

qual mantinha a sua publicação. Alcançou 87 volumes na sua gestão e publicou 627

artigos, com tiragem de 3.500 exemplares, a qual atingiu os cinco continentes.

A revista foi retomada em 2003 e passou a ser responsabilidade do Programa de

Pós-Graduação em Direito, hoje sob a competentíssima e brilhante coordenação da

nossa Profa. Dra. Maria Helena Damasceno e Silva Megale, a quem também rendo

as minhas homenagens e agradecimentos, estendidos à também ilustríssima e

queridíssima Profa. Silma Berti, Vice-Diretora da Faculdade de Direito da UFMG e

Diretora da revista, pelo caprichoso e dedicado empenho à continuidade da
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publicação do periódico, que, certamente mantém a mesma linha editorial, assim

descrita pelo saudosíssimo Prof. Raul Machado Horta: “O professor de Teoria Geral

do Estado e pioneiro da Sociologia Eleitoral no Brasil, Prof. Orlando Carvalho, alargou

o campo de sua atuação e de sua influência quando concebeu a criação de uma

revista universitária para difundir as ideias, as doutrinas e as pesquisas que têm, no

fenômeno do Estado e do Poder, o centro de suas preocupações fundamentais. Por

sua iniciativa, que contou com alto apoio da congregação da Faculdade de Direito e

da UFMG, surgiu a “Revista Brasileira de Estudos Políticos”. Na apresentação de seu

número inaugural, em dezembro de 1956, definiu-se o programa da revista, dando-lhe

a função de órgão especializado para recolher e difundir regularmente os resultados

das observações e meditações dos nossos estudiosos sobre os graves temas

políticos que, hoje mais do que nunca, preocupam a nossa sociedade. A revista é

uma chama que brilha e não se apagará, pois tem a alimentá-la o sopro do idealismo

de Orlando Carvalho em todos os instantes de sua duração. Aí estão à disposição do

leitor e do pesquisador fontes inesgotáveis de consulta nos artigos e ensaios de

Ciência Política, Sociologia, Direito Público, Filosofia Política, Teoria do Estado,

Relações Internacionais.

Os seminários, os cursos de atualização, a coleção de estudos sociais e políticos

atestam o esforço permanente de seu fundador e benemérito, a quem deve a revista

o seu prestígio, no País e no exterior.”

E, para encerrar, não poderia deixar de mencionar, especialmente por esta

homenagem estar sendo realizada nesta Casa política, na Assembleia Legislativa, o

nosso reconhecimento e agradecimento pelo trabalho competente do incansável Prof.

Orlando Magalhães, que nos privilegiou com a contribuição pessoal na construção da

Constituição Cidadã de 1988. Em 1986, o Prof. Orlando Carvalho foi nomeado, pelo

Presidente José Sarney, membro da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais

- Comissão Afonso Arinos -, que teve por finalidade a elaboração do anteprojeto

constitucional a ser oferecido à Assembleia Nacional Constituinte. De igual forma e

dedicação, o Prof. Orlando também trabalhou na elaboração da nossa Constituição

Estadual, legando a nós, mineiros, um Estado constitucional mais humano, justo e

moderno. O Prof. Orlando foi mais que um grande profissional aficionado pelo saber.
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Olhando para toda sua obra literária e tendo o câmpus da UFMG na Pampulha como

um marco, enxergamos que o Prof. Orlando Carvalho foi literalmente um construtor e

semeador do saber. Portanto, é para nós, parlamentares da 16ª Legislatura da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma honra singular ter a oportunidade de

prestar mais uma das tantas merecidas homenagens rendidas a esse brasileiro que

nos orgulha de ser mineiro. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - O Deputado Vanderlei Miranda, representando o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr. Guilherme Pinto

de Carvalho, filho do Prof. Orlando Magalhães de Carvalho, de placa alusiva a esta

homenagem, que traz os seguintes dizeres: “Um homem à frente do seu tempo.

Assim se mostrou o Prof. Orlando Magalhães de Carvalho, mineiro de Pouso Alegre,

em todas as suas ações como eminente homem público que foi. Professor de Língua

e Literatura Francesa e de Direito, atuou como Secretário de Estado de Educação e

de Saúde Pública e Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, consagrando-se

como um dos grandes responsáveis pela formação educacional, política e intelectual

de várias gerações de brasileiros. Fundou, em 1956, a ‘Revista Brasileira de Estudos

Políticos’ - RBEP -, o grande veículo de internacionalização do pensamento

juspolítico irradiado nos cursos do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais rende homenagem ao Prof. Orlando

Magalhães de Carvalho pelo centenário de seu nascimento”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem, para que, juntos, possamos fazer a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Guilherme Pinto de Carvalho

Sr. Deputado Vanderlei Miranda, digno Presidente desta reunião, saúdo todas as

autoridades presentes, assim como os amigos, meus professores, na pessoa do

Deputado Carlin Moura. Essa lembrança sensibilizou profundamente a família, de

forma mais intensa que o Deputado pode imaginar. Muito obrigado. Saúdo não

apenas os meus irmãos, mas minha filha e os demais presentes.

Trouxe uma pequena lembrança, para não correr o risco de desviar de um caminho.
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É claro, Deputado Carlin Moura, que a família está muito, muito honrada pelo fato de

esta Casa ilustre estar ligada à figura do meu pai e se lembrar dele neste início das

comemorações do seu centenário de nascimento. Mais uma vez, muito obrigado!

Nós, que vivemos e nascemos sob a figura do papai, convivemos com as suas

preocupações e dividimos suas vitórias, nem sempre tínhamos uma visão perfeita do

tamanho, da presença e da importância no mundo social do professor, cientista

político, escritor e jornalista e tantas outras facetas que compunham o Prof. Orlando

Carvalho. Estávamos no meio de grandes homens. Citarei apenas os da família.

Em 2009, tive a oportunidade de participar também do centenário de nascimento do

tio Manoel, Dr. Emmanuel Dias, filho do também médico Ezequiel Dias, que trouxe a

possibilidade do controle da doença de Chagas em Minas Gerais, sobretudo em

Bambuí, com suas pesquisas e práticas. O Dr. João Carlos Pinto Dias, ao se

manifestar neste evento, citou um fato que eu desconhecia: o “Correio do Dia”, jornal

que era dirigido por papai, Prof. Orlando, foi talvez o único, senão o primeiro jornal

que divulgou e incentivou os trabalhos do Dr. Emmanuel Dias, em Bambuí. O Dr.

João Carlos ressaltou que a tomada da bandeira do combate à doença de Chagas

pelo jornal não ocorreu em razão de um cunhadio, e sim porque o Prof. Orlando foi

um dos poucos que entendeu a importância do combate dessa doença, que não era

muito ponderada nem mesmo pela figura do Estado.

Em casa, tínhamos outra situação ótima: a imponente figura do vovô Estevão, o

Prof. Estevão Leite de Magalhães Pinto, pai da minha mãe. Ele era professor da

Faculdade Livre de Direito, fundador e Presidente da nossa OAB e do Instituto dos

Advogados de Minas Gerais e Presidente do Banco Hipotecário e Agrícola do Estado

de Minas Gerais.

Esse banco foi desapropriado na Era Vargas, porque o vovô Estevão era inimigo

das ditaduras e não assinou o “Manifesto dos Mineiros” porque o julgou fraco. Ele

também manteve nos quadros do banco Pedro Aleixo e Milton Campos, sem

esquecer o Prof. Adhemar Rodrigues, professor da Escola de Engenharia da UFMG,

cuja bondade e beleza de alma era imensa e aparecia em todos os seus atos, e seus

filhos, pela presença forte dos meus tios Clóvis e Willer Magalhães Pinto.

Cabe agora falar do homenageado. Não é que tenha sido diluído o tamanho da
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obra do papai, mas éramos pequenos para entendê-la. A primeira visão maior da

grandeza e da importância da obra do papai aconteceu quando eu estava em

Harvard, em 1966: em uma conferência, um indivíduo que não conhecia, mas conheci

depois, o brasilianista Thomas Skidmore, da Universidade de Harvard, citou o papai e

a “Revista Brasileira de Estudos Políticos - RBEP”. Depois, em Washington, fui à

Biblioteca do Congresso e descobri a coleção completa da “RBEP”, que conhecia

porque ajudava o papai na famosa máquina Adressograf, de fazer remessas. A

revista não só estava posta à disposição, mas também era consultada na Biblioteca

do Congresso.

Não vou citar, como já fez tão bem o orador anterior, a biografia do Prof. Orlando,

até porque é conhecida por todos os presentes, graças a Deus. Encontrei o homem e

o político no papai, que nos deu e nos contou tudo, ainda que não tivéssemos plena

capacidade de apreensão do ensinado. Em conversas raras sobre a sua família -

pouco falava dos familiares -, deixou vislumbrar seu lado político. Seu pai, o médico

José Pinto de Carvalho - como o nosso Deputado Carlin Moura disse, mencionando

Muzambinho, Passos -, era político atuante no Sul de Minas e sobrevivera à chacina

do PRM, à famosa briga entre patos e perus, simplesmente por estar, no dia do

evento, exercendo a medicina fora da sede da comarca. Uma minissérie da “Rede

Globo” fala desse evento, assim como o livro “Chapadão do Bugre”, do Embaixador

Mário Palmério. Na década de 60, com sua efervescência política e suas

manifestações de direita e esquerda, quando não sabíamos bem para que lado ir, eu

era estudante, e papai era Reitor, e conversávamos sobre as vantagens e

desvantagens dos regimes presidencial e parlamentar. Papai era parlamentarista,

estudara o regime inglês e publicara a respeito. Há um livro dele sobre o regime

parlamentarista na Inglaterra.

Nas reformas do Legislativo, como era municipalista, o papai queria o poder mais

perto do povo, enquanto Brasília caminhava para um regime unitário, com nomeação

de Governadores, Prefeitos, etc. Ele me colocou a pensar quando eu, afogueado pelo

“Diretas já”, expus a necessidade do voto direto. O papai ponderou e falou comigo:

“Espera aí, filho, calma. Você gosta tanto dos Estados Unidos, gosta tanto do sistema

político americano. Você tem essa vivência. O que você pensa da eleição americana?
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O que você pensa também sobre a própria OAB, em que a nossa eleição é a mais

democrática possível, mas não votamos para Presidente? O Presidente é escolhido

pelo grupo de votados”. Então, são todas eleições indiretas; mais democráticas,

impossível. Sem posição, um dia perguntei ao meu pai sobre o voto distrital. Ele

mostrou-me um estudo que fizeram para um instituto político, em Brasília, o qual dizia

que ele não seria acolhido. E não seria acolhido por um motivo muito simples: é que

no voto distrital, considerando-se a base eleitoral daqueles Deputados, ela era muito

maior que o distrito. Assim, possivelmente haveria uma renovação de 80% a 90% se

fosse adotado o voto distrital. Então, eu falei que aquela proposta vinha simplesmente

para se discutir mais alguma coisa, para levantar o movimento político e que ela não

era séria.

Mas a simples exposição desses três temas - e não foram apenas esses - mostra

que papai, o Prof. Orlando Carvalho, tinha uma atuação em que se relacionava com o

Poder Legislativo e o fazia intensamente. Como lembrou o nosso Deputado Carlin

Moura, ele fez parte, indicado pelo Prof. Sarney, da Comissão de Notáveis, que

ofereceu uma proposta constitucional, que não foi necessariamente a que venceu em

nossa Constituição Cidadã de 1988. No entanto, foi um trabalho fora do comum.

Lembro-me de viagens para Petrópolis, onde o grupo se reunia. É claro que, quando

falamos da Comissão de Notáveis, não podemos esquecer-nos nunca de um homem

cuja perda prematura foi muito difícil e que foi ligado ao papai desde os tempos de

estudante. Quando fazia campanha para a UDN, papai era auxiliado por dois

estudantes de Direito brilhantes, o Prof. Raul Machado Horta e o Senador Francelino

Pereira.

É desnecessário lembrar que o Prof. Orlando Carvalho foi Vice-Reitor e Reitor da

UFMG, Reitor da Ufop, professor da Faculdade de Direito, fundador da “RBEP”,

Secretário de Estado do governo Milton Campos, integrante de comissões brasileiras

de negociação e fiscalização políticas na República Dominicana e na Argentina -

aliás, recebeu uma comenda argentina - e membro da Academia Mineira de Letras,

entre outras. De vez em quando sou surpreendido: a Academia Brasileira de

Sociologia, sediada no Rio de Janeiro, informou-me, outro dia, que o Prof. Orlando

Carvalho era um dos seus membros brilhantes. Aliás, pediu retratos para compor o
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quadro dos Presidentes. E eu não sabia disso.

Há outra coisa que também gostaria de trazer para compor a figura do Prof.

Orlando Carvalho: a rigidez no trato com a coisa pública. Era estudante de Direito

quando meu pai era Reitor. Aliás, entrei na escola em um momento um tanto difícil,

quando houve a “greve do terço”, com 1,7 bomba por aluno. Foi um momento

bastante complicado. Em relação à rigidez no trato com a coisa pública, não citarei a

Reitoria; vou falar sobre algo da minha casa: o carro da Reitoria era um Chevrolet

1953, que saía de casa, descia a Rua Pernambuco, pegava dois funcionários da

Reitoria, na Rua Pernambuco com Av. Afonso Pena, virava a Av. Álvares Cabral e ia

para a Reitoria, que se localizava atrás da Imprensa Oficial.

No mesmo horário, eu saía para ir à aula na Faculdade de Direito, que fica na Av.

Álvares Cabral. Nunca me foi oferecida carona nem me perguntaram se queria

aproveitar, porque o automóvel era simplesmente para uso público. Naquela época,

não havia ainda a história de que cachorro também é gente.

Cabe falar de uma paixão que já existia, que foi mais vivenciada em 1932, na

Sorbonne, em Paris, no Cours de Civilisation Française, e que sempre acompanhou o

meu pai. Por causa dela, lecionou Francês no Marconi e no Batista e ocupou a

cadeira de Língua e Literatura Francesa na Fafi, hoje integrante da UFMG. E, por sua

contribuição ao relacionamento entre as nações brasileira e francesa, recebeu a

comenda francesa Légion d'Honneur, que pouca gente tem. Em razão dessa ligação

com a pátria e a língua francesas, serão executadas, na voz da artista Ângela Ferolla,

algumas canções que ecoaram na vitrola da nossa casa e nas salas de aula do

Marconi e do Batista.

Outro dia conversei com um advogado, ex-aluno do papai no Batista, e ele contou

que papai teria sido precursor, em Belo Horizonte, do método com áudio. Ele tinha

uma vitrolinha preta de corda que tocava para os alunos cantarem músicas francesas.

É claro que, quando se tem 14 anos de idade, deve-se achar isso uma chatura, mas

muita gente se lembra disso.

Mais uma vez agradeço, profunda e emotivamente e sem palavras, à Assembleia

Legislativa, especialmente ao nobre Deputado Carlin Moura, à “RBEP” e seus

dirigentes e a todos os presentes a homenagem a meu pai. Aliás, Deputado, já que o
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senhor citou Carlos Drummond de Andrade, quero dizer que os primeiros livros dele

foram editados pela Amigos do Livro, cooperativa da qual um dos idealizadores e

produtores foi o Prof. Orlando Carvalho, porque os nossos poetas não tinham editora

nem mercado para publicar seus livros.

Meu pai fez parte de uma geração que, para realizar seus sonhos e divulgar sua

obra, mudou-se para o Rio de Janeiro. Mas quem conheceu bem o Prof. Orlando

Carvalho sabe que ele era sempre do contra: se pressionado, reforçava sua defesa e

seus argumentos. Ao voltar da Europa, lançou em Belo Horizonte, e promoveu uma

revolução, o uso do paletó esporte e o não uso do chapéu, indispensável em 1930. O

Prof. Orlando mostrou que um mineiro, quando é forte e tem o que dizer, vence o

microcosmo de montanhas, pode atingir o mundo e modificá-lo para melhor. Daí vejo

a motivação desta homenagem, que agradeço em nome da família.

Gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo para entregar à Coordenadora do

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito, Profa. Maria Helena

Damasceno e Silva Megale, esta placa, que, entendo eu, vai ficar muito bem no

memorial que já existe e estará sempre montado junto à RBEP e à Faculdade de

Direito. Acho que é o melhor lugar para ela, pois mais pessoas poderão entender o

que nela está escrito. Peço, portanto, à professora que receba, em nome da família,

esta placa. Não se trata de uma transferência, porque essa doação não tem dono. O

Memorial Orlando Carvalho é o lugar certo para ela.

- Procede-se à entrega da placa à Profa. Maria Helena Damasceno e Silva Megale.

A Sra. Maria Helena Damasceno e Silva Megale - Sr. Presidente, Deputado

Vanderlei Miranda, meus cumprimentos e meus agradecimentos em nome dos

professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade

Federal de Minas Gerais, pela promoção desta reunião solene, realizada nesta bela

noite, pela iniciativa do Deputado Carlin Moura, nosso ex-aluno e representante

legítimo de mineiras - incluindo-me - e de mineiros deste nosso Estado promissor.

Agradeço, sensibilizada - e confesso, profundamente emocionada -, esta

homenagem, porque hoje vivenciamos, neste Parlamento, os valores mais elevados

da mineiridade. O primeiro deles é a unidade, aquilo que nos une e que devemos

preservar como fraternos. Falo isso não apenas considerando a comunidade ampla
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do nosso Estado, mas a comunidade da nossa universidade, em especial e em

particular a unidade da Faculdade de Direito da Universidade do Estado de Minas

Gerais. Outro grande valor é a tradição. A tradição que se expressa neste gesto do

Parlamento, unido à universidade, nesse gesto tão rico, tão generoso do filho do

nosso querido homenageado, o Dr. Guilherme.

E, neste momento, não querendo estender-me mais, porque já receio ter quebrado

o protocolo, gostaria de agradecer com muito carinho aos alunos e aos professores

que aqui vieram, a todos os amigos dessa memória presentificada, que é o nosso

querido Prof. Orlando Magalhães Carvalho; agradeço ao representante do nosso

idôneo Parlamento; agradeço aos assessores deste Parlamento, que puxa os

Parlamentos do nosso Brasil pela sua seriedade, pela sua tecnicidade e pela sua

nobreza; agradeço, sem palavras, ao meu querido Guilherme, filho honrado de um

homem honrado que aqui representa toda a descendência do Prof. Orlando.

E, neste momento, peço aos professores da gestão da nossa querida faculdade,

que é uma unidade da universidade, Profs. Joaquim Carlos Salgado e Silma Mendes

Berti, que destinem esse valioso presente inestimável, que traduz um significado

ímpar, que conduzam essa placa ao Memorial Orlando Carvalho e a guardem muito

bem. Que guardem essa relíquia e que ela tenha força - espero - de nos congregar

em unidade, em memória e em tradição. Muito obrigada.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação da cantora Ângela

Ferolla, que interpretará as músicas “Que reste-t-il de nos amours”, canção dos anos

30 composta por Charles Trénet, “La vie en rose”, canção dos anos 40 de Edith Piaf,

e “Les feuilles mortes”, canção dos anos 50 composta por Jacques Prévert. Ela será

acompanhada, ao violão, pelo músico José Maria Correia e Castro.

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor - Convidamos a Profa. Silma Berti, Vice-Diretora da Faculdade de Direito

da UFMG e Diretora da RBEP, para fazer a entrega de dois exemplares da revista

aos Deputados Carlin Moura e Vanderlei Miranda.

- Procede-se à entrega dos exemplares.

Palavras do Sr. Presidente
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O Sr. Presidente - “Merci beaucoup”. Vou gastar o meu francês também, fugindo

totalmente ao protocolo, Deputado Carlin Moura. Mas não fale mais nada em francês

comigo, porque não vou conseguir dialogar.

Quero saudar o Exmo. Sr. Guilherme Pinto de Carvalho, filho do Prof. Orlando

Magalhães de Carvalho; a Exma. Sra. Denise Alves Horta, Desembargadora do

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; o Exmo. Prof. Joaquim Carlos Salgado,

Diretor da Faculdade de Direito da UFMG; o Exmo. Sr. João Pedro Meira Reis,

Presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena; o Exmo. Maj. Rogério Aparecido

Soares Ribeiro, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,

Cel. Gilvan Almeida Sá; e o Exmo. Deputado Carlin Moura, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem. Aproveito esta saudação para cumprimentar

também toda a família do Prof. Orlando aqui presente, todos os amigos e aqueles que

acompanham pela TV Assembleia esta justa homenagem. Quero ainda parabenizar a

nossa artista Ângela Ferolla pela brilhante apresentação. Eu até brinquei com o

Deputado Carlin Moura, dizendo que não cobramos a entrada, mas deveríamos

cobrar a saída, porque foi uma bela apresentação. Parabéns!

Quero ser bem breve, Deputado Carlin Moura. Tenho em mãos um discurso muito

bonito e vou pedir permissão para não lê-lo, daqui a pouco explico por quê. Antes

preciso dizer que são homenagens como esta que V. Exa. presta a uma figura tão

ilustre do nosso Estado, o Prof. Orlando Magalhães de Carvalho, que nos faz

orgulhosos de sermos mineiros e de podermos, daqui das nossas Minas Gerais, ter

doado à cultura mundial esse cidadão do mundo, porque sua ação extrapolou as

fronteiras de Minas e do Brasil. De fato, uma homenagem como esta é um privilégio.

Sinto-me honrado em estar presidindo esta reunião, considerando-se a tamanha

importância desse ilustre mineiro hoje homenageado.

Agora quero dizer por que não vou ler o discurso que foi muito bem elaborado, com

uma grande riqueza de informações. Eu estava ouvindo a exposição do ilustre

Deputado Carlin Moura e, depois de ouvir o filho do nosso ilustre homenageado,

percebi que não havia nada mais a acrescentar, embora o discurso que tenho seja de

um conteúdo brilhante. Mas me ocorreu um pensamento indiano. Já que o Prof.

Orlando era um cidadão do mundo, quero pedir permissão para citar esse
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pensamento indiano, e com ele fica feito o meu discurso. Ele diz que, “quando você

for falar, cuide para que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio”. Neste

momento, diante da riqueza de tudo que ouvi, meu silêncio, com certeza, será bem

melhor que minhas palavras.

Todos estão de parabéns, especialmente a família, que pôde conviver com esse

ilustre mineiro e cidadão do mundo.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 20, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia

20/4/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/4/2010

Às 19h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Patrus Filho, Antônio Júlio, Inácio Franco e

Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados Hely Tarqüínio, Almir Paraca, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio,

Weliton Prado, Carlin Moura e Getúlio Neiva. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater o Projeto de Lei Complementar nº 35/2007, que autoriza o Poder Executivo a

quitar dívida com o Ipsemg e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Antônio

Eduardo Codo Santos, Assessor Especial, representando o Sr. Simão Cirineu Dias,

Secretário de Estado de Fazenda; Adair Evangelista Marques, Diretor de

Planejamento, Gestão e Finanças, representando o Sr. Antônio Abrahão Caram Filho,

Presidente do Ipsemg; Moisés de Oliveira Melo, Presidente da Ascom - Ipsemg;



____________________________________________________________________________
844

Geraldo Antonio Henrique da Conceição, Diretor Político do Sindpúblicos-MG;

Antonieta de Cássia Dorledo de Faria, Presidente do Sisipsemg, e Nassau Jan

Louwerens, Assessor da Sessão de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença do Sr.

Gilson Reis, Presidente do Sindicato dos Professores e da Central de Trabalhadores

Brasileiros de Minas Gerais, e de representantes das Associações dos Contribuintes

do Ipsemg; dos Jornalistas do Serviço Público; da Caixa de Previdência dos

Servidores Públicos; dos Funcionários Fiscais da Secretaria de Fazenda e da

Associação Beneficente Tipográfica da Imprensa Oficial de Minas Gerais. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação é aprovado requerimento do Deputado Deputado

Carlin Moura em que solicita que o Sr. Moisés de Oliveira Melo, Presidente da

Ascom-Ipsemg, seja ouvido nesta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/4/2010

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Almir Paraca e Doutor Rinaldo Valério, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Domingos Sávio e Weliton Prado. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião
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e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater, em audiência pública, as condições de funcionamento das unidades da

Fundação Educacional Caio Martins, tendo em vista as melhorias implementadas por

sua atual diretoria, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Andrea Mismotto

Carelli, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e

da Juventude, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais, Alceu José Torres Marques; o Sr. Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário

de Políticas Antidrogas e Presidente da Fucam; a Sra. Nelma França Ramos,

membro do Conselho de Desenvolvimento da Fucam; e o Sr. Amauri Wagner

Rodrigues Pereira, Presidente da Associação dos Ex-Alunos da Fucam, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Almir Paraca, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e

passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado (2) em que solicita sejam

realizadas audiências públicas em Monte Carmelo e em Patos de Minas com a

finalidade de debater os cursos a serem implantados pela Fundação Universidade

Federal de Uberlândia - UFU - nesses Municípios, tendo em vista a autorização do

Ministério da Educação para a expansão do câmpus da referida instituição; e Weliton

Prado, Doutor Rinaldo Valério, Almir Paraca, Ademir Lucas e Domingos Sávio em que

pleiteiam sejam encaminhados ofícios à Secretária de Desenvolvimento Social e ao

Presidente da Fundação Caio Martins - Fucam - solicitando seja verificada a

possibilidade de inclusão dos alunos de todas as unidades dessa Fundação no

programa Poupança Jovem. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/4/2010

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Padre João. 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 discutir assuntos de

interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Eros Biondini em que solicita seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Saúde para discutir, em audiência pública, o

Projeto de Lei nº 4.230/2010, em tramitação nesta Casa; André Quintão (4) em que

solicita sejam encaminhados ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de

Desenvolvimento Regional e Urbano, à Secretária de Estado do Planejamento, ao

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral da Agência

Metropolitana de Belo Horizonte pedidos de providências para que sejam acatadas as

medidas de compensação sugeridas pelas comunidades do Bairro Morro Alto e

região em relação à implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas

Gerais; para que todas as intervenções promovidas no entorno do Centro

Administrativo de Minas Gerais, especialmente as da MG-424 e do terminal

metropolitano, sejam precedidas de audiências públicas com a participação das

prefeituras, das câmaras municipais e das comunidades envolvidas; seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

para discutir, em audiência pública, os impactos ambientais, no Município de

Vespasiano e região, decorrentes das obras da Cidade Administrativa, do terminal
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metropolitano e das intervenções na MG-424; seja realizado debate público com a

finalidade de discutir políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra

crianças e adolescentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Itajubá 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, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o desrespeito aos direitos

humanos em presídios de Itajubá e a implantação da Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apac - nesse Município. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Carlos Alfredo Sales, Diretor-Geral

do Presídio de Itajubá, representando Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de

Estado de Administração Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social; João

Vitor da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Itajubá; Joel Carlos de Almeida,

Ricardo Luiz Ferreira de Mello, Paulino Sales Abranches, Avelino Gonçalves, Antonio

Raimundo Santi, José Maria Mendes, Sebastião Silvestre da Costa, Robson Vaz de

Lima, Vereadores do Município de Itajubá; Nilton Gonçalves de Almeida, Assessor

Especial, representando Jorge Reno Mouallem, Prefeito Municipal de Itajubá; Selmo

Sila de Souza, Juiz de Direito da Comarca de Itajubá; Marcos Claudino Barbosa,

Delegado de Polícia, representando Wagner da Silva Salles, Delegado Regional de

Policia Civil; Cícero Dias Rebelo, Coordenador da Defensoria Pública de Itajubá;

Paulo Renato Sundfeld da Gama, Subcomandante da 5ª Companhia da PM

Independente de Itajubá, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente

na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Célio Moreira - Padre João.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, 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 Sávio Souza Cruz, Sargento Rodrigues, Weliton Prado e Carlin Moura.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica que está aberto até o dia 26/4/2010 o prazo

para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 4.413/2010. O Presidente acusa

o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.499/2008 (Deputado Lafayette de

Andrada); 3.391/2009 (Deputado Antônio Júlio); 3.813/2009 (Deputado Inácio Franco)

e 4.138/2010 (Deputado Agostinho Patrus Filho), no 1º turno; e 4.207/2010 (Deputado

Zé Maia), no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.207/2010 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Zé Maia). Os Deputados Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão e Jayro

Lessa se retiram da reunião. Os Deputados Carlin Moura e Sávio Souza Cruz

substituem, respectivamente, os Deputado Adelmo Carneiro Leão e Antônio Júlio, por
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indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB. Na fase de discussão do parecer

do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de

Lei Complementar nº 35/2007 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, são apresentadas as

Propostas de Emenda nºs 1 e 2, do Deputado Getúlio Neiva. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas de emendas. Submetidas a

votação, são rejeitadas as propostas de emenda. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.391/2009 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz, em virtude de

redistribuição) e 3.813/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte (relator: Deputado Inácio Franco). Na fase de

discussão dos pareceres do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela

rejeição do Projeto de Lei nº 2.499/2008, e dos relatores, Deputados Lafayette de

Andrada e Agostinho Patrus Filho, respectivamente, que concluem pela aprovação

dos Projetos de Lei nºs 4.135 e 4.138/2010 na forma dos Substitutivos nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, o Presidente defere os pedidos de

vista dos Deputados Carlin Moura, relativamente ao primeiro projeto, e Sávio Souza

Cruz, relativamente aos demais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Presidente

recebe requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Ipsemg e à Secretária de Planejamento e Gestão

pedido de providências para encaminharem a esta Casa o resultado da consultoria

concluída em 2008 pela Aon Holdings Ltda., contratada em 2007 para fazer um

diagnóstico da situação do Ipsemg e apontar soluções a serem implementadas;

Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça

pedido de informações sobre os valores pagos a título de honorários de precatórios

do Ipsemg a partir da edição da Lei Complementar nº 64, de 2002; e Carlin Moura (3)

em que solicita sejam encaminhados os seguintes pedidos de informações: ao

Presidente do Tribunal de Justiça e ao do Ipsemg para o envio a esta Casa de lista de

precatórios de responsabilidade desse Instituto, especificando-se o total de

precatórios expedidos pendentes de pagamento e o valor total devido, a discrimação
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dos precatórios por ano, a natureza dos processos e, no caso daqueles decorrentes

de direitos de servidores, a indicação do órgão a que pertenciam; ao Secretário de

Fazenda, ao Presidente do Ipsemg e ao Presidente do Funpemg sobre a

administração do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais, especificando-se

a instituição financeira depositária dos recursos, a data do início das operações do

Fundo com a instituição, a forma e os motivos que levaram os administradores a

escolherem esses serviços e o custo do serviço prestado, bem como seja

encaminhada cópia do processo de licitação, ou de sua dispensa, que resultou na

escolha da instituição prestadora do serviço financeiro contratado; e ao Secretário de

Fazenda e ao Presidente do Ipsemg sobre os valores repassados pelo Tesouro

Estadual a esse Instituto desde 2005, para efeito de abatimento da dívida de

R$675.559.917,20. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Lafayette de Andrada - João

Leite.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/4/2010

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Carlin Moura (substituindo o

Deputado Padre João, por indicação da Liderança do Bloco PT-PMDB-PCdoB) e

Doutor Rinaldo Valério (substituindo o Deputado Neider Moreira, por indicação da

Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Antônio Júlio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão; e comunica o recebimento de ofício da Sra. Sônia
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Veneroso, solicitando informações sobre o ressarcimento de valores indevidamente

descontados na folha de pagamento dos aposentados estaduais, referentes a

pensão; e de ofício da Sra. Cristiana Fortini, Presidente do Instituto Mineiro de Direito

Administrativo, publicado no “Diário do Legislativo” de 6/4/2010. 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. Na fase de discussão do

parecer em que o relator, Deputado Domingos Sávio, conclui pela aprovação do

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 4.144/2010 e pela rejeição da Emenda nº 2 à

mesma proposição, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Carlin Moura.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação das Emendas nºs

10 a 12 ao Projeto de Lei nº 4.388/2010 e pela rejeição do Substitutivo nº 1 e das

Emendas nºs 6 a 9 à mesma proposição (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 Requerimentos nºs 5.817, 5.820, 5.821, 5.826,

5.827 e 5.843/2010. 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, 20 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Lafayette de Andrada - João Leite - Neider Moreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/4/2010

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Tenente Lúcio e Célio Moreira (substituindo o Deputado

Pinduca Ferreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Duarte Bechir. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, 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 debater o
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consumo de drogas na área do Bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte, conhecida

como "Cracolândia"; 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

138/2007, no 1º turno, para o qual designou como relator o Deputado Rômulo

Veneroso. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Geórgia Ribeiro Rocha, Superintendente de Integração do Sistema de Defesa

Social, da Secretaria de Defesa Social, representando o Sr. Moacyr Lobato de

Campos Filho, titular dessa Pasta; o Sr. Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de

Políticas Antidrogas; o Ten.-Cel. PM Marco Antônio Bicalho, Comandante do 34º

Batalhão de Polícia Militar, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza,

Comandante-Geral da PMMG; os Srs. Marcelo Machado, Chefe do Departamento

Antidrogas da Polícia Civil, representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro,

Chefe dessa corporação; Ajalmar José Silva, Administrador da Regional Noroeste da

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Marcelo Crescêncio de Oliveira, Coordenador

da Casa da Paz, e Wellington Antônio Vieira, Presidente do Centro de Recuperação

de Dependência Química - Credeq -; e os Pes. Sebastião Diogo de Melo, da Paróquia

São Cristóvão, e François Marie Lewden, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, na qualidade de um dos autores do requerimento que deu

origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-

se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma

os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação do Projeto de Lei nº 3.830/2009 no 1º turno, com a Emenda n° 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nº 2 (relator: Deputado Tenente

Lúcio). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.808, 5.822,

5.828, 5.829, 5.832, 5.838, 5.840, 5.841 e 5.842/2010. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 138/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança de Aimorés, com sede no

Município de Aimorés.

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 n º 138/2007 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança de Aimorés, com sede no Município de Aimorés, que tem

como finalidade cooperar com as Polícias Militar e Civil e com a Vigilância Sanitária

do Município, no planejamento de ações que resultem na melhoria da qualidade de

vida dos moradores.

Para a consecução de seus objetivos, a instituição promove palestras, conferências,

debates e campanhas educativas, visando despertar em cada cidadão um sentimento

de segurança e o espírito de cooperação e solidariedade em benefício da ordem

pública, da saúde da população e do melhor convívio social; realiza estudos e

viabiliza sugestões objetivando aumentar a segurança no trânsito local; doa materiais

e equipamentos destinados às Polícias Militar e Civil; realiza campanhas de

prevenção ao uso de drogas e psicotrópicos; presta auxílio às vítimas,

reconhecidamente pobres, de crimes e atos infracionais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 138/2007 em

turno único.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.328/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatras – Cerea –, com sede no

Município de Frutal.

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 4.328/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Recuperação de Alcoólatras – Cerea –, com sede no Município de Frutal, que tem

como finalidade a recuperação, através da psicoterapia, de grupo de pessoas dadas

ao vício do alcoolismo, buscando sua reintegração no meio social em que vivem.

Na consecução de seu propósito, a entidade organiza e mantém departamentos

assistenciais para recuperados e recuperandos; presta assistência aos familiares dos

seus assistidos; orienta a comunidade sobre a conduta que deve adotar em relação

às pessoas viciadas; oferece transporte para conduzir as pessoas mais necessitadas

no perímetro urbano e no meio rural, como também em visitas periódicas a outras

cidades e Estados; promove programas para a maior divulgação dos malefícios

decorrentes do uso do álcool.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.328/2010,

em turno único.
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Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.499/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em estudo, de autoria do Deputado Padre João, acrescenta

dispositivo à Lei n° 14.133, de 21/12/2001, que dis põe sobre a Política Estadual de

Medicamentos.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº

1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde,

que, em sua análise do mérito, opinou pela rejeição do projeto.

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 em estudo visa a alterar 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 gastem mais de

30% de sua renda mensal com medicamentos e às pessoas com doenças crônicas.

O autor, em sua justificação, destaca a necessidade de dar garantias explícitas, na

legislação mineira, de fornecimento de medicamentos aos idosos e aos portadores de

doenças crônicas. Ressalta ainda que a população muitas vezes se socorre do Poder

Judiciário para ter acesso aos medicamentos de que necessita, o que requer o

aprimoramento da legislação existente.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informa que a saúde é direito

de todos e dever do Estado, conforme determina a Constituição da República, e que

a competência para legislar sobre esse assunto é concorrente da União e dos

Estados. Assim, o projeto atende os aspectos jurídicos. Entretanto, apresentou a

Emenda n° 1, que busca adequar o projeto à técnica legislativa.

A Comissão de Saúde solicitou diligência à Secretaria de Estado de Saúde, que

opinou pela rejeição do projeto por ser contrário às regras e diretrizes do Sistema
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Único de Saúde – SUS – e por menosprezar os princípios de igualdade e equidade

orientadores do SUS. A referida Comissão destacou que a assistência farmacêutica

prestada pelo SUS observa o princípio da universalidade da assistência à saúde, sem

preconceitos ou privilégios de nenhuma espécie, o que seria prejudicado com a

aprovação do projeto em análise.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, objeto de análise desta Comissão, o

projeto em tela busca definir critérios distintos dos critérios do SUS para o

fornecimento de medicamentos gratuitos. Porém, a saúde é financiada por todos os

entes federativos conforme a política nacional definida pelo SUS. 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. Caso este

projeto seja aprovado, o Estado será obrigado a arcar sozinho com as despesas

criadas, pois os critérios propostos estão em desacordo com as normas do SUS.

Dessa forma, o projeto acarreta aumento de despesas e não está acompanhado de

estimativa de impacto financeiro-orçamentário nem da declaração do ordenador da

despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei

Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

orçamentárias, não tendo sido demonstrada a origem dos recursos para seu custeio.

Assim, contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, em seus arts. 16 e 17.

Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto não deve prosperar

nesta Casa, pois aumenta despesas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.499/2008.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrus Filho -

João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.135/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame tem por finalidade
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autorizar a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig –

a alienar os imóveis 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 4.135/2010 de conceder autorização à Fapemig para a

alienação, por meio de venda, dos seguintes imóveis: apartamento nº 102 do Edifício

Manaus, situado na Rua Engenheiro Amaro Lanari, no Município de Belo Horizonte,

constituído pelos lotes nºs 24 e 25 da quadra 73, da ex-Colônia Adalberto Ferraz;

conjunto 17-C, localizado no 17º andar do Edifício Conde de Prates, na Rua Líbero

Badaró, nº 293, 1º Subdistrito-Sé, no Município de São Paulo (SP); prédio na Rua

Cláudio Manoel, nº 1.205, no Município de Belo Horizonte, em partes dos lotes nºs 18

e 24 da quadra 18, da 5ª seção urbana; prédio situado na Rua Paraíba, nº 641, no

Município de Belo Horizonte, formado pelo lote nº 10 da quadra 27, da 5ª seção

urbana; e prédio situado na Rua Gonçalves Dias, nºs 46 e 48, no Município do Rio de

Janeiro (RJ), interligando o prédio com o nº 116 da Av. Rio Branco.

Em sua justificativa, o Poder Executivo esclarece que a venda em questão tem por

objetivo permitir que a Fapemig cumpra seus fins institucionais com mais eficiência,

uma vez que a gestão de imóveis – inclusive os sediados em outros Estados –, com

os encargos e ônus decorrentes de sua manutenção e conservação, não constitui

objetivo precípuo da Fundação. Dessa forma, a transferência de domínio atende ao

interesse público, norte de todo negócio jurídico envolvendo bens públicos.

Cabe destacar que fazem parte do processo laudos de avaliação dos imóveis,

elaborados em conformidade com as Normas Técnicas para Avaliação de Imóveis

Urbanos, consubstanciadas na NBR 14.653 (partes 1 e 2) da Associação Brasileira

de Normas Técnicas – ABNT –, e com a Lei Federal no 5.194, de 1966, que regula o

exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo, combinada com o

disposto na Resolução no 218/73 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
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Agronomia – Confea. Foram analisados fatores influenciáveis, como localização,

posicionamento, acessibilidade, características construtivas e arquitetônicas, idade

aparente e estado de conservação, e consideradas ainda pesquisas de mercado,

estudos matemáticos e estatísticos e tendências do mercado imobiliário.

Assim, foram indicados os seguintes valores: para o apartamento 102 do Edifício

Manaus, em Belo Horizonte, R$145.000,00; para o conjunto 17-C do Edifício Conde

de Prates, em São Paulo, R$500.000,00; para o imóvel da Rua Cláudio Manoel, em

Belo Horizonte, R$4.800.000,00; para o prédio da Rua Paraíba, também na Capital

mineira, R$1.400.000,00; e para o imóvel da Rua Gonçalves Dias, no Rio de Janeiro,

R$8.380.000,00. Tais valores totalizam um montante de R$15.225.000,00, que será

transformado em investimentos pela Fapemig, visando ao fomento do

desenvolvimento científico e tecnológico de Minas Gerais.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o projeto prevê que a alienação será

realizada por meio de licitação, na modalidade de concorrência, a cargo de comissão

a ser designada pelo Presidente da Fapemig.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal, exige prévia autorização legislativa para a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente (§ 2º do art. 105),

assim como para inclusão do produto da alienação na receita da entidade (§ 2º do art.

7º).

É oportuno destacar ainda que não é livre o uso do numerário auferido com a

alienação de bens públicos. Com efeito, diversamente do que ocorria antes do

advento da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal no 101, de

2000 –, esse numerário não pode ser utilizado no financiamento de despesas

correntes, salvo se destinado por lei aos regimes de previdência social, geral e

próprio dos servidores públicos (art. 44).

Com base nisso, é de se concluir que o dinheiro obtido com alienação de bens deve

servir, a rigor, para realizar investimentos, inversões financeiras ou amortizar dívida,

isto é, ser despendido em gasto de capital.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição
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e Justiça, tem como objetivo adequar a proposição à técnica legislativa, bem como

promover alterações pontuais relacionadas a aspectos de juridicidade e legalidade da

proposta.

Assim, a matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não representa despesas para o erário

nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.135/2010, no 1º

turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrus Filho -

João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.138/2010

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 Taiobeiras 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 4.138/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Taiobeiras um imóvel com área de 1.867,79m², situado na Rua Santa

Rita de Cássia, nº 404, nesse Município.

O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 2002 por doação daquele

ente federativo, para funcionamento do fórum daquela Comarca. Em 2009, o

Município de Taiobeiras doou outro imóvel com área de 2.757,30m², localizado no
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Centro da cidade, com espaço adequado ao desenvolvimento das atividades

jurisdicionais que atendam a todos os Municípios abrangidos pela Comarca.

Em contrapartida, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concordou em

doar ao Município de Taiobeiras o imóvel ocupado atualmente pelo fórum,

ressalvando-se que a posse do referido imóvel somente poderá ocorrer após a

conclusão das obras e a mudança do fórum para sua nova sede.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será destinado ao funcionamento da

Secretaria Municipal de Educação e de outras unidades administrativas do Município,

contribuindo para a melhoria da prestação dos serviços públicos a sua população.

Com o mesmo objetivo, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma

vez que o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

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 a finalidade de garantir a continuidade das atividades

jurisdicionais até a conclusão das obras do novo fórum e adaptar a cláusula de

reversão a esse prazo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.138/2010, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - João Leite - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.490/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac –, com sede no Município de Barbacena, o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna

agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.490/2008, na forma aprovada no 1º turno, autoriza a

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig – a doar ao Estado de

Minas Gerais imóvel com área de 61.000m², a ser desmembrado de área maior,

situado no lugar denominado Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, no

Município de Barbacena.

Visando ao atendimento do interesse público, o parágrafo único do art. 1º dispõe

que o imóvel se destina à construção do Centro de Reintegração Social da

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac de Barbacena.

Ademais, o art. 2o prevê a reversão do bem ao patrimônio da Fhemig se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada essa destinação.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
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administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam da matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta

repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.490/2008, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - João Leite - Lafayette

de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 2.490/2008

(Redação do vencido.)

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig – a doar ao

Estado o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig –

autorizada a doar ao Estado de Minas Gerais imóvel com área de 61.000m² (sessenta

e um mil metros quadrados), conforme descrição no anexo desta lei, a ser

desmembrado de área maior, situado no lugar denominado Centro Hospitalar

Psiquiátrico de Barbacena, no Município de Barbacena, matriculado sob o nº 36.036,

a fls. 60 do Livro 3-AN, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barbacena.

Parágrafo único – O imóvel de que trata o “caput” deste artigo destina-se à

construção do Centro de Reintegração Social – CRS – da Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados – Apac de Barbacena.

Art. 2º – O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio da

Fhemig se, findo o prazo de três anos contados do registro da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo
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(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A parte do imóvel a ser doada tem início no perímetro do vértice 142, de

coordenadas N 7654352,949m e E 624931,949m; deste, segue confrontando com o

Batalhão da Polícia Militar –PMMG – com os seguintes azimutes e distâncias:

201°43’75” e 195,246m até o vértice 143, de coorden adas N 7654171,581m e E

624724,252m; deste segue confrontando com Arlindo Muniz, com os seguintes

azimutes e distâncias: 335°39’19” e 210,341m até o vértice 144, de coordenadas N

7654191,370m e E 624637,544m; 313°59’48” e 127,564m  até o vértice 66, de

coordenadas N 7654279,979m e E 624545,777m; deste, segue confrontando com

área livre – Fhemig –, com os seguintes azimutes e distâncias: 79°17’59” e 393,006m

até o vértice 142, ponto inicial da descrição deste perímetro, totalizando uma área de

61.000m² (sessenta e um mil metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.955/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.955/2008 pretende conferir autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade ao patrimônio do Município

de Itanhandu de bem público constituído de terreno com área de 50,2150ha e situado

no local denominado Curral Falso, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

ao funcionamento da escola de tempo integral do Município, com o fim de atender à

demanda escolar da referida comunidade.

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
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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 a elaboração e o 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 da matéria, não representa

despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.955/2008, no

2º turno.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Lafayette de Andrada -

João Leite.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.138/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar a redação do art. 2º da Lei nº 16.044, de 31/3/2006, que altera a destinação

prevista para os imóveis a que se refere a Lei nº 12.995, de 30/7/98, que autoriza o

Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que menciona, e dá

nova redação à Ordem 126 de seu Anexo.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna

agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.138/2009, na forma aprovada no 1º turno, altera a destinação

da área de 1.101,71m² do imóvel de que trata a Ordem 126 do Anexo da Lei n°

12.995, de 30/7/98, com a redação dada pela Lei nº 16.044, de 31/3/2006,

destinando-a à construção de um Centro de Atenção Psicossocial à Saúde Mental –

Caps-II.

Visando ao atendimento do interesse público, o parágrafo único do art. 1º determina

que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos

contados da data de publicação dessa lei, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não

acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.138/2009, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite - Agostinho

Patrus Filho.

PROJETO DE LEI Nº 3.138/2009

(Redação do Vencido)

Altera a destinação de parte do imóvel de que trata a Ordem 126 do Anexo da Lei

n° 12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o P oder Executivo a fazer a doação

ou a reversão dos imóveis que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – A área de 1.101,71m² (um mil cento e um v írgula setenta e um metros

quadrados) do imóvel de que trata a Ordem 126 do Anexo da Lei n° 12.995, de 30 de

julho de 1998, com a redação dada pela Lei nº 16.044, de 31 de março de 2006,

passa a destinar-se à construção de um Centro de Atenção Psicossocial à Saúde

Mental – Caps-II.

Parágrafo único – A área a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.144/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.144/2010, de autoria do Governador do Estado, tem o escopo

de alterar a Lei nº 11.406, de 28/1/94, que reorganiza a autarquia Instituto de

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM –, introduz

alterações na estrutura orgânica de Secretarias de Estado e dá outras providências.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou

por sua aprovação com a Emenda nº 1, que apresentou, e pela Comissão de

Administração Pública, também favorável à aprovação da matéria com a Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Durante a fase de discussão do projeto, no 1º turno, foi apresentada em Plenário a

Emenda nº 2, que vem a esta Comissão para parecer, nos termos do art. 188, § 2º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo alterar dispositivos legais que disciplinam

a empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. – MGS.

A Emenda nº 2, apresentada pelo Deputado Carlin Moura, estabelece

procedimentos a serem observados no caso de dispensa, sem justa causa, de

empregado. Estabelece que a proposta de dispensa do empregado deve ser

analisada por uma comissão, que deverá manifestar-se sobre o assunto por meio de

parecer fundamentado, opinando pela efetivação da dispensa ou pela reconsideração
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dessa.

Nos termos do art. 173 da Constituição da República, as empresas públicas ou

sociedades de economia mista do Estado, bem como suas subsidiárias que explorem

atividade econômica de prestação de serviços sujeitam-se ao regime jurídico próprio

das empresas privadas, até mesmo quanto aos direitos e às obrigações civis,

comerciais, trabalhistas e tributárias.

Dessa forma, a MGS, empresa pública, deve observar as mesmas normas

aplicáveis às empresas privadas relativas às suas obrigações trabalhistas. Seus

empregados devem, por força constitucional, ser regidos pela legislação trabalhista.

Nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição da República, compete

privativamente à União legislar sobre Direito do Trabalho.

Dessa forma, vemos que, em que pese à nobre intenção do parlamentar autor da

Emenda nº 2, o Estado não tem competência para dispor sobre o assunto, que é

regulado por legislação federal.

Por outro lado, verificamos que a redação do projeto merece ser aprimorada, já que

apresenta impropriedade de técnica legislativa. Por isso, apresentamos o Substitutivo

nº 1, que não só visa a adequar a redação do projeto, mas também contempla a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda nº 2 e pela aprovação do

Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Se aprovado o Substitutivo nº 1, ficará

prejudicada a Emenda nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, q ue reorganiza a autarquia

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM –

, introduz alterações na estrutura orgânica de Secretarias de Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 126 da Lei n° 11.406, d e 28 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a redação a seguir, e o artigo fica acrescido do seguinte § 2º, ficando seu

parágrafo único renumerado como § 1º:
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“Art. 126 – A empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A – MGS –,

resultante do disposto no art. 125 desta lei, vincula-se à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – e tem por finalidade a prestação de serviços

técnicos, administrativos e gerais aos órgãos e entidades da administração pública

direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos seguintes setores:

(...)

§ 2° – A empresa pública de que trata o ‘caput’ pod erá exigir garantia e utilizar os

instrumentos previstos na legislação civil e comercial aplicável às empresas privadas,

nos termos do art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República, para assegurar o

cumprimento das obrigações contratuais pelos tomadores de serviços.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Domingos Sávio, relator - Lafayette de Andrada - João

Leite - Neider Moreira.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 20/4/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta dequórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Weliton Prado - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão -

Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Carlin

Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo Valério -

Duarte Bechir - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite -

Lafayette de Andrada - Marcus Pestana - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Sávio Souza Cruz.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h11min, 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 ordinária de quinta-feira, dia 22, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/4/2010

Às 9h15min, 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 fazer, em
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audiência pública, um balanço das ações públicas voltadas para os povos indígenas

em 2009 e discutir as perspectivas e desafios para 2010. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Crispim Moreira, Secretário

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério de Desenvolvimento

Social e de Combate à Fome; Edilson Vitorelli Diniz Lima, Procurador da República

em Governador Valadares; Altino Barbosa, Chefe do Distrito Especial Indígena

Minas/Espírito Santo, representando o Sr. Ronaldo Cerqueira Lima, Coordenador

Regional Substituto da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais; Mesaque

Silva de Jesus, Coordenador do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais; e

José Nunes, Prefeito Municipal de São João das Missões; e as Sras. Edelvira Tureta,

Chefe de Serviço de Assistência, representado o Sr. Márcio Augusto Freitas,

Presidente da Fundação Nacional do Índio - Funai -; Raquel Elizabete de Souza

Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de

Estado de Educação; e Maria Céres Pimenta Spínola de Castro, Subsecretária de

Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 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 André Quintão, Carlin Moura e João Leite (6) em que

solicitam seja encaminhado ao Sr. Antonio Augusto Anastasia, Governador do

Estado, pedido de providências para que seja realizada reunião com representantes

das comunidades indígenas afetadas pelas obras do Proacesso no trecho entre

Januária, Cônego Marinho e Miravânia, a fim de discutir os impactos ambientais

sobre as reservas indígenas e políticas alternativas que visem à diminuição desses

impactos ou à elaboração de um traçado alternativo que preserve as áreas indígenas;

sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas - Setop

-, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e ao Departamento de
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Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - pedidos de informações a

respeito dos impactos das obras do Proacesso no trecho entre os Municípios de

Januária, Cônego Marinho e Miravânia sobre as comunidades indígenas da região;

seja encaminhado ao Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte,

pedido de providências para que reserve um espaço permanente na feira de

artesanato para que as comunidades indígenas, sob a supervisão e coordenação do

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, possam expor e comercializar os

artesanatos que produzem; sejam encaminhados à Companhia de Saneamento de

Minas Gerais - Copasa-MG - e à Copanor pedido de informações sobre a qualidade

da água nas comunidades indígenas, especificamente a destinada ao consumo

humano; seja encaminhado à Funai - pedido de informações contendo diagnóstico

detalhado sobre a demarcação das terras indígenas no Estado; sejam encaminhados

à Polícia Militar de Minas Gerais e à Guarda Municipal de Belo Horizonte pedidos de

informações sobre o tratamento conferido aos índios no dia 18/4/2010, no espaço da

Feira de Artesanato 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, 22 de abril de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/4/2010

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão; e comunica o recebimento de ofício do Sr. Paulo Alkmim,

Ouvidor de Polícia, encaminhando cópia de denúncia relativa a fatos em que estariam
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envolvidos policiais civis lotados no Detran-MG; e da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” nas datas indicadas entre parênteses: ofícios da

Sra. Meire Moreira Cardadeiro, Delegada de Polícia da Comarca de Guanhães, e dos

Srs. Maurício Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT, e Sérgio

Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça (15/4/2010); da Sra. Renata

Vilhena, Secretária de Planejamento, e dos Srs. Ronaldo Araújo Pedron,

Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas, e Marco Antônio

Monteiro de Castro (2), Chefe da Polícia Civil (17/4/2010). 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 5.856, 5.857 e 5.859/2010. 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 (6), em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social

pedido de providências para ampliação dos efetivos da PMMG, da Polícia Civil e do

Corpo de Bombeiros Militar na Zona da Mata; seja realizada reunião de audiência

pública para discutir a aplicação de medidas socioeducativas nos Municípios e

incentivar as prefeituras a aplicá-las, em parceria com o governo estadual e outras

entidades; seja realizada reunião de audiência pública para debater o consumo de

drogas na área do Bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte, conhecida como

"Cracolândia", bem como o tratamento dado aos dependentes químicos; sejam

realizadas visitas às Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social, ao Conselho

Estadual de Assistência Social, às Secretarias de Saúde e de Políticas Sociais de

Belo Horizonte e ao Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte para

discutir o consumo de drogas em área do Bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte;

seja realizada reunião para obter esclarecimentos da Corregedoria da PMMG sobre o

possível envolvimento de membros dessa corporação em homicídios de empresários

ocorridos em Belo Horizonte e as ligações que haveria entre os assassinos e o crime

organizado; e seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de obter

esclarecimentos da Polícia Civil a respeito dos referidos homicídios. 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, 22 de abril de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44/2008, EM

30/4/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados André Quintão e João Leite, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Ana Maria Resende,

declara aberta a reunião e esclarece 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, o Vice-Presidente e designar o relator. A seguir, determina a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas. Feita a apuração dos

votos, anuncia que foram eleitos, por unanimidade, o Deputado André Quintão e a

Deputada Ana Maria Resende, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,

respectivamente. Ato contínuo, declara empossado como Presidente o Deputado

André Quintão. O Presidente André Quintão declara empossada como Vice-

Presidente a Deputada Ana Maria Resende e designa como relator o Deputado João

Leite. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
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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 enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.685/2009 tem por finalidade dar a denominação de José Maria

de Oliveira à rodovia que liga os Municípios de Alvorada de Minas e Serro.

José Maria de Oliveira nasceu em 1941, na cidade de Conceição do Mato Dentro,

onde passou sua infância e juventude. Nos primeiros anos, sua vida foi modesta, mas

marcada por valores morais e religiosos e pela percepção de que o trabalho, além de

um dever, era o caminho a ser seguido para conquistar novos horizontes. Começou a

trabalhar ainda bem jovem na oficina mecânica de seu pai, chegando a fazer em Belo

Horizonte o curso técnico de mecânica. Após se casar, em 1966, mudou-se para

Brasília em busca de novas oportunidades que a Capital poderia oferecer-lhe.

Com sua família, fundou uma empresa de terraplanagem, que comandou até seu

falecimento, em 2004. Esse estabelecimento, habilitado no ramo de construções

pesadas, como túneis, pontes, aeroportos e rodovias, atua em vários Estados

brasileiros, chegando a ser agraciado com certificados do Programa Brasileiro de

Qualidade e Produtividade do Habitat e Subsetores, do Instituto de Certificação

Qualidade Brasil, do Programa de Qualidade e Produtividade do Governo do Distrito

Federal e do Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Sem

esquecer-se de suas raízes, realizou em sua região, através do governo do Estado,

inúmeras obras, como a pavimentação da rodovia Alvorada de Minas–Serro.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços prestados à

referida comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade dar nova redação ao art. 1º, objetivando melhor
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identificar a rodovia a ser denominada, que é a AMG-0810.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.685/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2010.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.764/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

a denominação de José Virgílio de Resende à Rodovia AMG-1640, que liga o

Município de Itumirim ao entroncamento com a Rodovia BR-265.

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, “b”, do Regimento

Interno.

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.

O homenageado nasceu na Fazenda Campo Grande, no Município de Itumirim, em

25/6/25, e faleceu nesse Município.

Homem de notórias qualidades e responsabilidades, foi arrimo de família aos 12

anos de idade. Posteriormente, aproveitando a experiência de caixeiro, abriu seu

próprio negócio, o que lhe proporcionou contato mais direto com a população.

Participou ativamente na vida política do então Distrito de Itumirim, estando lado a

lado com as pessoas que almejavam a sua emancipação política, que se deu em

1944. Foi eleito prefeito de Açucena no período de 1973 a 1977. Em sua gestão,

muito contribuiu para a área assistencial e médica, construindo um prédio para

abrigar o posto de saúde, onde hoje funciona o centro odontológico.

Sempre preocupado com a educação, construiu o prédio da Escola Estadual Dom
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Delfim, reformou a Escola Castro Alves e criou a Escola Municipal do 2º grau, com os

cursos de magistério e contabilidade.

Diante dessas considerações, a homenagem que lhe está sendo feita por

intermédio do projeto de lei em análise pretende demonstrar o reconhecimento aos

relevantes serviços prestados àquela comunidade.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.764/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2010.

Gustavo Valadares, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/4/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Alexandrina

Bernardes de Castro, ocorrido em 18/4/2010, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 22/4/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Padre João - Rômulo Veneroso -

Tiago Ulisses - Wander Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, 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 27, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 27/4/2010.).

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/4/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Célio Moreira (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do

BSD) e Padre João (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da

Liderança do PT-PMDB-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião
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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 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 do

Deputado Durval Ângelo (11) em que solicita seja encaminhada cópia das notas

taquigráficas da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 14/4/2010, ao Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio

Comunitário - CAO-DH - e às Corregedorias da Polícia Militar, da Polícia Civil e do

Sistema Penitenciário; seja encaminhado pedido de providências à Corregedoria da

Polícia Militar para averiguar denúncia de violência policial e maus-tratos apresentada

por Benedito Mariano Neto, detido atualmente no presídio de Itajubá; seja

encaminhado pedido de providências à Corregedoria da Polícia Civil para averiguar

denúncia de omissão contra o Delegado de nome Marcos, apresentada por Benedito

Mariano Neto, que alegou a não realização de exame de corpo de delito quando de

sua agressão e tortura por policiais militares durante sua prisão; seja encaminhado

pedido de providências ao Comandante-Geral da Polícia Militar para estudar a

elevação da unidade da PMMG em Itajubá à condição de Batalhão; seja

encaminhado pedido de providências ao Chefe da Polícia Civil para sanar a carência

de médicos legistas em Itajubá; seja encaminhado pedido de providências à

Corregedoria do Sistema Penitenciário para averiguar denúncias de violência policial

e maus-tratos apresentadas por Benedito Vitor Mateus, atualmente no presídio de

Itajubá, que alegou ter sido alvejado com “spray” de pimenta por agentes

penitenciários durante sua transferência ao presídio, resultando em cegueira nos dois

olhos, e para determinar que o Diretor do presídio encaminhe os detentos Benedito

Vitor Mateus e Benedito Mariano Neto a exame de corpo de delito e garanta

assistência médica ao primeiro e assistência odontológica ao último; seja

encaminhado pedido de providências ao Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário - CAO-

DH - para averiguar denúncias de violência policial e maus-tratos apresentadas por
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Benedito Mariano Neto e por Benedito Vitor Mateus e de omissão do Delegado da

Polícia Civil de nome Marcos e do Promotor de Justiça de nome Arruda, pela falta de

exame de corpo de delito em Benedito Mariano Neto, e para determinar que o Diretor

do presídio de Itajubá encaminhe os dois detentos a exame de corpo de delito e lhes

garanta assistência médica e odontológica; seja realizada reunião de audiência

pública para debater os caminhos para a concretização da paz na região dos bairros

Estrela Dalva, São Mateus e Tijuco, no Município de Contagem; sejam encaminhadas

cópias das notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária, realizada em

12/4/2010, ao Presidente da República, ao Ministro-Chefe da Casa Civil, ao Ministro

da Saúde, aos Deputados e Senadores da bancada mineira no Congresso Nacional e

aos Deputados relatores do Projeto de Lei Federal nº 7.703/2006; sejam

encaminhadas à Presidência da República, à Secretaria Especial dos Direitos

Humanos, ao Ministério da Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, à Comissão

Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Professor Fábio Konder Comparato

manifestações de apoio ao III Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH3 -,

aprovado pela 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, bem como a carta

elaborada por integrantes do Fórum Permanente de Defesa do PNDH3, assinada por

entidades e militantes de defesa dos direitos humanos, a favor do Programa; seja

encaminhado ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas

Gerais - Conedh-MG - pedido de providências para reavaliar o caso de Janaína de

Almeida Teles, a qual alega que seu processo, indeferido, possui base fáctica e

fundamentos jurídicos idênticos ao processo de seu irmão, Edson Luis de Almeida

Teles, que foi deferido. Submetido a votação, é aprovado o seguinte Relatório de

Visita da Comissão ao Presídio de Itajubá: “Apresentação: Em 14/4/2010, a partir das

8 horas, a Comissão de Direitos Humanos, representada por seu Presidente,

Deputado Durval Ângelo, também autor do requerimento que propiciou a visita,

esteve presente no presídio de Itajubá. O propósito foi averiguar a situação dessa

unidade prisional, avaliar as condições em que ali se encontram os detentos e

recolher informações sobre supostas violações aos direitos humanos realizadas na

antiga cadeia pública local. Registre-se que no mesmo dia houve audiência pública
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desta Comissão na Câmara Municipal de Itajubá, às 9 horas, igualmente requerida

pelo Deputado Durval Ângelo, visando a debater os mesmos assuntos que motivaram

a visita ao presídio e ainda a implantação da Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - nesse Município. Adicionalmente, os Vereadores

manifestaram interesse em discutir novas medidas de segurança pública locais, como

fechar bares mais cedo e implantar toque de recolher para adolescentes. Além do

Presidente desta Comissão, as seguintes autoridades acompanharam a visita:

Alexandre Almir Carvalho, Secretário Municipal de Planejamento; Antônio Raimundo

Mendonza Rennó, Secretário Municipal de Obras; Carlos Alfredo Sales, Diretor do

presídio; Cícero Dias Rebelo e Paulo Henrique Mariosa, Defensores Públicos; Denise

Fernandes e Dorothy Urzúa Barr, diretoras da futura Apac; Jorge Morhallen, Prefeito;

João Vitor da Costa, Presidente da Câmara Municipal; Josué Silva, Presidente da

Comissão de Direitos Humanos e Assuntos Carcerários da OAB; Nilton Gonçalves

Almeida, Diretor da Defesa Civil; Otávio de Almeida Cabral, Promotor de Justiça de

Execução Penal; Selmo Silas de Souza, Juiz de Direito. Relato: 1) A situação do

presídio: A Comissão adentrou nas instalações do presídio em companhia do Diretor,

Carlos Alfredo Sales, que a recebeu adequadamente, prestando-lhe as informações e

entregando-lhe os documentos solicitados. Ato contínuo, passou a inspecionar a

unidade prisional, cujas instalações lhe foram totalmente franqueadas, bem como à

equipe de jornalistas, técnicos de vídeo e consultores da ALMG. O presídio,

inaugurado recentemente - em 14/11/2009 -, possui boas instalações: amplas,

arejadas, com colchões para todos e seguras. Trata-se, nesse aspecto, de referência

positiva. Tem capacidade para acolher 306 detentos, todavia, está com 326 – 300

homens e 26 mulheres. Há, pois, um excesso de 20 presos, concentrados no

pavilhão do regime provisório. Nessa ala, os detentos aguardam a instrução e a

tramitação de seus processos por aproximadamente cinco meses, em média. As

celas, com capacidade para 8 vagas cada, acolhem até 13 pessoas e têm população

de alta rotatividade, reproduzindo o mesmo gargalo existente nas unidades prisionais

de todo o País. Já nas celas femininas há vagas disponíveis. O presídio carece de

médicos: segundo o Diretor, por falta de candidatos ao cargo. Está sendo

providenciada a contratação. No entanto, nos vários setores dedicados à saúde
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biopsicossocial - clínica médica, clínica psiquiátrica, enfermagem, odontologia,

psicologia e serviço social –, a unidade conta com dentista, psicólogos, enfermeiros e

assistentes sociais, que trabalham sob o controle de normas e relatórios de

atendimento bem definidos e organizados. Possui, também, três analistas técnico-

jurídicos. Há 70 internos trabalhando no Projeto Construção, fruto de convênio entre a

Prefeitura e a Secretaria de Estado de Defesa Social, o qual as instituições e pessoas

envolvidas julgam produtivo e exitoso. Outros detentos ocupam-se de jardinagem e

horticultura. Um preso vem dedicando-se às artes plásticas, já tendo criado várias

esculturas. Membros da Pastoral Carcerária estavam presentes na hora da visita. Em

geral, a direção do presídio mantém a instituição funcionando a contento, sem graves

problemas ou conflitos. No entanto, há um desequilíbrio na estrutura de recursos

humanos: dos 100 Agentes Penitenciários, só um é efetivo, o que resulta na utilização

de contratados em grande número, não raro carentes de treinamento adequado em

operações de risco e com porte de armas de fogo. Por fim, há duas áreas contíguas

ao presídio destinadas à Apac, que está em fase avançada de implantação e será

inaugurada no início de 2011, e à construção de um centro de internação para

crianças e adolescentes, projetos que representarão substancial melhoria nos

processos assistenciais, socioeducacionais e protetivos em desenvolvimento na

região. 2) Depoimentos colhidos: Respondendo a perguntas do Deputado, os presos

se declararam em geral satisfeitos com as condições do local e o tratamento que vêm

recebendo dos funcionários. Alguns destacaram encontrarem-se em melhor situação

do que na antiga cadeia pública - alvo de severas denúncias -, que foi desativada.

Não houve reclamações sobre maus-tratos dentro das instalações do presídio.

Todavia, a Comissão recolheu as seguintes queixas e observações: Benedito

Mariano Neto, de 63 anos, preso há dois anos e três meses, alegou que foi

espancado e torturado por cinco policiais militares quando de sua prisão, o que o

levou a perder vários dentes dianteiros, e que tanto o Delegado de nome Marcos

quanto o Promotor de nome Arruda se omitiram no referente ao pedido de exame de

corpo de delito. O Diretor argumentou que não houve reclamação quando o preso

chegou à unidade. Benedito Vitor Mateus disse que os Agentes Penitenciários

responsáveis por sua transferência ao presídio lhe jogaram “spray” de pimenta nos
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olhos, resultando em cegueira dupla. Segundo ele, um dos supostos agressores teria

tatuagem do tipo “tribal” no braço esquerdo. O detento Luciano Rodrigo Bonifácio

confirmou o fato. O Diretor argumentou que não houve reclamação quando o preso

chegou ao estabelecimento. Vários outros detentos denunciaram o uso de “spray” por

agentes do Comando de Operações Penitenciárias Especiais - Cope -, não raro por

motivos fúteis, como a negativa de entregar aliança. Um dos supostos agressores foi

identificado como tendo um defeito morfológico na orelha. Jeferson de Morais de

Souza, que estaria com 16 anos de condicional e cujo processo de execução penal

teria vindo para Itajubá, afirmou carecer de advogado. Vagner de Siqueira apontou

retardo em transferência já definida e pediu agilização. Vários detentos reclamaram

de lentidão no acesso de visitantes ao presídio, apontando casos de familiares que

esperam das 6 às 15 horas para entrar. Uma ficha de entrada e saída demonstra

haver intervalos de até 5h45min - das 8 às 13h45min. O Diretor argumentou que,

diante do elevado número de visitantes e da demora procedimental necessária de 15

a 20 minutos para cada evento de controle, seria impossível maior velocidade,

tratando-se, pois, de um problema estrutural. Houve reclamações sobre o excesso de

procedimentos burocráticos e a sua morosidade. A qualidade das refeições também

recebeu críticas. Frisaram-se casos de uso de algemas nos parlatórios, mesmo sem

determinação judicial. O Diretor argumentou que tal prática ocorre apenas quando

reivindicada por advogados dativos. Constatou-se a falta de chuveiros elétricos,

especialmente problemática em regiões com invernos rigorosos. O Diretor

argumentou que tal característica é comum a todos os 116 presídios sob

responsabilidade da Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária

da Subsecretaria de Administração Penitenciária - Suape. Houve referências a

procedimentos vexatórios nas revistas femininas. Sobre o retardamento da execução

penal, a Justiça local desconhecia reclamações a respeito, e o Juiz Selmo Silas de

Souza informou que tem havido demora no acesso aos devidos documentos.

Conclusão: 1) Diagnóstico: O presídio possui boas instalações e funciona a contento,

mas com os seguintes problemas, que suscitam verificação e avaliação mais

profunda: a) superlotação no pavilhão do regime provisório, agravado pela

morosidade na instrução, na tramitação dos processos e na execução penal; b) falta
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de médicos; c) desequilíbrio na estrutura de recursos humanos, com enorme carência

de Agentes Penitenciários efetivos; d) violação de direitos de alguns presos na cadeia

em que se encontravam anteriormente ou durante a transferência para o presídio; e)

lentidão no acesso de visitantes, agravada pela morosidade dos procedimentos

burocráticos; f) baixa qualidade das refeições; g) casos de uso de algemas nos

parlatórios; h) falta de chuveiros elétricos; i) procedimentos vexatórios nas revistas

femininas. 2) Providências: Diante do quadro verificado, resolveu-se propor o envio

dos seguintes ofícios: a) ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário - CAO-DH -, à Corregedoria da

Polícia Militar, à Corregedoria da Polícia Civil e à Corregedoria do Sistema

Penitenciário, encaminhando as notas taquigráficas da 8a Reunião Ordinária desta

Comissão, realizada em 14/4/2010, para conhecimento; b) ao CAO-DH, solicitando as

providências de averiguar as denúncias apresentadas por Benedito Mariano Neto e

Benedito Vitor Mateus, bem como determinar que o Diretor do presídio os encaminhe

a exame de corpo de delito e lhes garanta assistência médica e odontológica; c) à

Corregedoria da Polícia Militar, solicitando a providência de averiguar a denúncia

apresentada por Benedito Mariano Neto contra policiais militares; d) à Corregedoria

da Polícia Civil, solicitando a providência de averiguar a denúncia apresentada por

Benedito Mariano Neto contra o Delegado de nome Marcos; e) à Corregedoria do

Sistema Penitenciário, solicitando as seguintes providências: averiguar as denúncias

apresentadas por Benedito Vitor Mateus contra Agentes Penitenciários; determinar

seu encaminhamento a exame de corpo de delito e a assistência médica; determinar

que Benedito Mariano Neto também seja encaminhado a exame de corpo de delito e

a assistência odontológica; estudar os meios de sanar a lentidão no acesso de

visitantes ao presídio, a morosidade dos procedimentos burocráticos, a sujeição de

visitantes femininas a procedimentos vexatórios, a deficiência na qualidade das

refeições, a falta de água quente para os banhos e o uso de algemas nos parlatórios

sem determinação judicial. Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos. Sala das Comissões, 20 de abril de 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
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os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/4/2010

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

o Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,

o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, declara-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos

da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais sobre suposto envolvimento de

membros da Corporação em homicídios praticados nesta Capital e a discutir e votar

proposições da Comissão. A partir deste instante, a reunião passa a ser sigilosa por

determinação do Presidente. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir o Cel. Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia

Militar de Minas Gerais, que é convidado a tomar assento à mesa. O Presidente, na

qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, passa a

fazer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que

faça 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, 22 de abril de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.405/2010

Comissão de Direitos Humanos

Relatório
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De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano

Trindade, com sede no Município de Ubá.

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 4.405/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural de Combate à Discriminação Racial Solano Trindade, com sede no Município

de Ubá, entidade sem fins lucrativos que tem por escopo desenvolver ações de

educação de base e promoção de minorias, pessoas, grupos e comunidades

afrodescendentes na luta contra qualquer tipo de discriminação.

Com esse propósito, a Associação incentiva atividades que visam à

conscientização e ao avivamento da identidade dos afrodescendentes, à preservação

de seus valores e de sua memória histórica; contribui para o intercâmbio de

conhecimento e experiências entre diferentes grupos brasileiros, buscando maior

participação no processo de superação da marginalização sociocultural das minorias;

promove o voluntariado, o desenvolvimento econômico e social das comunidades

menos favorecidas; incrementa ações de assistência social visando combater a fome

e a pobreza; estimula a formação de agentes culturais, sociais e políticos para atuar

como gestores de suas atividades de promoção humana junto à população,

especialmente crianças, mulheres e idosos.

Considerando que o trabalho desenvolvido pela Associação promove o exercício

pleno da cidadania, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.405/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2010.

Vanderlei Miranda, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

44/2008

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Célio Moreira, a Proposta de Emenda à Constituição

nº 44/2008 acrescenta parágrafo ao art. 67 da Constituição do Estado.

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria, consoante o art. 111, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva acrescentar parágrafo ao art. 67 da Constituição

do Estado, estabelecendo a possibilidade do acolhimento da assinatura eletrônica

para viabilizar a iniciativa popular, objeto do mencionado artigo.

A iniciativa popular constitui mecanismo de democracia semidireta mediante o qual,

atendidos certos requisitos constitucionais, é dada a um conjunto expressivo de

cidadãos a possibilidade da apresentação de projeto de lei. Trata-se de instituto

previsto no art. 14 da Constituição da República, ao lado do plebiscito e do referendo.

Para a produção de uma lei federal, o projeto de lei de iniciativa popular deve ser

subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído por pelo

menos cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de

cada um deles (art. 61, § 2º, da Constituição da República). No âmbito da

Constituição do Estado, a matéria é tratada no art. 67, cujos termos seguem

transcritos:

“Art. 67 - Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável,

previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação

à Assembleia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, dez mil eleitores

do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que

se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

§ 1º - Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento poderão ser de eleitores

alistados na Capital do Estado.

§ 2º - (Suprimido pelo art. 1º da Emenda à Constituição nº 32, de 18/3/98.)”.
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Registre-se ainda que, no âmbito municipal, a iniciativa popular de projetos de

interesse específico do Município, da cidade ou de bairros dá-se por manifestação de,

pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

A proposta em tela consiste no acréscimo do seguinte § 3º ao citado art. 67:

“Art. 67 - (...)

§ 3º - As assinaturas de que trata este artigo poderão ser feitas por meio eletrônico,

desde que estejam de acordo com as normas da Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil”.

A proposta busca, pois, conferir densidade normativa ao disposto no parágrafo

único do art. 1º da Constituição da República, que dispõe: “Todo o poder emana do

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos

desta Constituição”.

Preliminarmente, cumpre realçar o caráter complexo do princípio democrático, que

tem tanto uma dimensão marcadamente representativa como uma dimensão

participativa. Cuida-se, pois, de alargar essa dimensão participativa da democracia de

modo a ampliar os canais institucionais que viabilizem a tomada de decisão direta por

parte do povo. Com efeito, a Constituição da República só faz menção expressa a

assinaturas, sem cogitar da possibilidade da assinatura digital, instrumento que se

encontra disponível no mercado e cujo uso já se disseminou na sociedade, conforme

a justificação que acompanha a proposta em exame.

A propósito da iniciativa popular, pode-se dizer que, de certo modo, a Constituição

mineira, na esteira da Carta Federal, ao prever a possibilidade de os cidadãos

acionarem o aparato legislativo do Estado para a produção de leis, deu com uma mão

e tirou com a outra, na medida em que estabeleceu rigorosos requisitos para o

exercício direto da soberania popular. Assim, a utilização da assinatura digital ao

menos opera como um facilitador da reunião de diversas vontades cidadãs com vistas

à deflagração do processo legislativo.

Releva ressaltar que a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil - foi

instituída pela Medida Provisória nº 2200-2, de 24/8/2001. Mediante tal instrumento

normativo, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação foi transformado em

autarquia que tem como objetivo geral garantir a autenticidade, a integridade e a



____________________________________________________________________________
889

validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e

das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização

de transações eletrônicas seguras.

Faz-se oportuno registrar que a Lei Federal nº 11.280, de 2006, permite, de modo

expresso, no âmbito do direito processual, o uso da assinatura digital, desde que

“atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e

interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”.

Ante o exposto, está claro que a proposta em exame busca adequar nosso

ordenamento jurídico-constitucional à realidade atual, em especial no que concerne

aos avanços da tecnologia. Com efeito, o direito, enquanto fenômeno eminentemente

social, há de amoldar-se às contínuas mudanças operadas no seio da sociedade.

Outrossim, por sugestão do Deputado André Quintão, formulamos a Emenda nº 1,

que objetiva elevar à condição de norma constitucional a possibilidade, já prevista no

Regimento Interno da Assembleia Legislativa, de que entidades associativas da

sociedade civil apresentem propostas de ação legislativa. Trata-se de fazer constar

na Constituição importante instrumento de dinamização da participação da sociedade

civil no processo decisório.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº

44/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se à proposição o seguinte art. 2º, renumerando-se o artigo seguinte:

“Art. 2º - Fica acrescido à Constituição do Estado o seguinte art. 67-A:

“Art. 67-A - É facultada a entidade associativa da sociedade civil a apresentação à

Assembleia Legislativa de proposta de ação legislativa.

Parágrafo único - A proposta a que se refere este artigo será encaminhada à

comissão competente, nos termos do Regimento Interno, e, se aprovada, será

transformada em proposição de autoria da comissão ou ensejará, quando for o caso,

a medida cabível.”.”.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2010.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.692/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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.

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, “b”, do Regimento

Interno.

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.

O homenageado nasceu em 1912, na Fazenda Quilombo, Município de Bambuí,

onde veio a falecer em 1967.

Casou-se ainda jovem com Maria Rosa da Silva, nascida na localidade de Cajangá,

às margens da atual LMG-824, e lá trabalharam a terra e educaram seus filhos, de

forma simples, mas reta e honesta.

Apesar de ter vivido apenas por 55 anos, Izoldino, por sua conduta ilibada, sua

disponibilidade para servir ao próximo e suas maneiras afáveis, fixou seu nome na

memória daqueles que privaram de seu convívio.

Assim sendo, consideramos justa a homenagem que se lhe pretende prestar por

meio do projeto de lei em análise.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.692/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2010.
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Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.019/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Instituto de Promoção Artístico e Cultural de Teófilo Otôni – Inpacto

–, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Preliminarmente foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.019/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Promoção Artístico e Cultural de Teófilo Otôni – Inpacto –, com sede no Município de

Teófilo Otôni, que possui como finalidade defender a democratização das

informações pertinentes aos interesses dos moradores do Bairro Manoel Pimenta,

através da execução de Serviço de Radiodifusão Comunitária. Além disso, apoia

ações solidárias e cooperativas dedicadas a finalidades culturais, educacionais e

filantrópicas; contribui para o aperfeiçoamento profissional de jornalistas e radialistas;

presta serviços de utilidade pública, integrando-se nos serviços de defesa civil;

oferece, sempre que necessário, assessoria na área de comunicação a entidades

com objetivos sociais e culturais e a outras sem fins lucrativos.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por fim dar nova redação ao art. 1º do projeto, adequando o nome da

entidade ao consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.019/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2010.
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Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.278/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Coluna – Aapicol –,

com sede no Município de Coluna.

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 4.278/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Apicultores de Coluna - Aapicol -, com sede no Município de Coluna, que possui

como finalidade primordial estimular a produção e o consumo de produtos apícolas

por produtores rurais carentes.

Na consecução de suas metas, a entidade proporciona alternativas de trabalho no

campo para toda a família rural, pois algumas atividades apícolas podem ser

exercidas por todos os seus membros. Promove também o transporte, o

beneficiamento, a industrialização e a comercialização dos produtos de seus

associados, como pólen, mel, própolis, geleia real, cera e outros produtos

relacionados com a apicultura. Além disso, a associação desenvolve ações voltadas à

proteção do meio ambiente, como o reflorestamento das áreas devastadas de bacias

hidrográficas, utilizando principalmente vegetais de interesse apícola nativos na

região. Procura, ainda, fomentar o estudo e a difusão da apicultura racional, bem

como criar ou preservar os meliponídeos, com a finalidade de aumentar a

biodiversidade da flora regional.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.278/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 26 de abril de 2010.

Dilzon Melo, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2010

ATA

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/4/2010

Às 9h15min, comparece no Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no

Município de Minduri, o Deputado Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Duarte Bechir. 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 obter esclarecimentos, em audiência pública, sobre

denúncias de ameaças de morte e agressões físicas e verbais aos Vereadores da

Câmara daquele Município. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

4.405/2010, em turno único, para o qual designou como relator o Deputado Vanderlei

Miranda. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Sandra Mara de Oliveira dos Reis e o Sr. João Luiz Lindolfo, respectivamente,

Vereadora e Presidente da Câmara Municipal de Minduri; o Cap. PM Paulo Márcio de

Assis Jacinto, Subcomandante da 14ª Companhia Independente da PMMG, de São

Lourenço, representando o Ten.-Cel. PM Paulo Valéri Júnior, Comandante dessa

Companhia; os Srs. Luciano Belfort de Andrade Santos, Delegado de Polícia Civil,

representando o Sr. José Walter de Mota Matos, Delegado Regional da Comarca de

São Lourenço; Edson Lopes Cunha Júnior, Delegado de Polícia da Comarca de

Cruzília; Peterson Andrade Ferracciu, João Francelino e José Bento Junqueira de

Andrade Neto, Vereadores da Câmara Municipal de Minduri, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Duarte Bechir,

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

do parlamentar, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 921/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete, com

sede nesse Município.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 921/2007 pretende declarar de utilidade pública a Academia de

Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete, entidade sem fins lucrativos que tem por

escopo difundir as ciências e as letras no Município de Conselheiro Lafaiete e região.

Com esse propósito, promove reuniões, eventos, estudos e pesquisas nessas

áreas, além de cursos e concursos científicos e literários, mantém contato com

instituições culturais e educacionais e zela pelo bom uso da língua portuguesa.

Considerando que a grafia correta do nome da instituição utiliza “y” e “tt” na palavra

“Lafayette”, apresentamos no final deste parecer a Emenda nº 1, que dá nova

redação ao art. 1º.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 921/2007,

em turno único, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia de Ciências e Letras de

Conselheiro Lafayette - ACLCL -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.”.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.139/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação 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.

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 4.139/2010 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Elisa de Oliveira Campos, de ensino médio, à escola estadual situada na Rua Capitão

Heliodoro, nº 84, Distrito de Garapuava, no Município de Unaí.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, o qual, em reunião realizada em 13/7/2009, homologou, pela maioria dos

votos de seus membros, a indicação do nome de Elisa de Oliveira Campos para

denominar aquela unidade de ensino.

A homenageada nasceu em 1898 e teve sua vida marcada pelo comprometimento

com as necessidades sociais e educacionais da comunidade, dedicando-se à

promoção de uma educação de qualidade para a população carente do Município de

Unaí.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura por meio do empréstimo de seu nome para denominar o referido bem

público.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.139/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.141/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual Verner Grinberg de Ensino Médio à Escola

Estadual de Ensino Médio situada no Distrito de Monte Verde, Município de

Camanducaia.

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 4.141/2010 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Verner Grinberg de Ensino Médio à Escola Estadual de Ensino Médio situada no

Distrito de Monte Verde, Município de Camanducaia.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, o qual, em reunião realizada no dia 29/9/2009, homologou pela maioria dos

votos de seus membros a indicação do nome de Verner Grinberg para denominar a

referida unidade de ensino.

O homenageado nasceu em 1910 e teve sua vida marcada pelo comprometimento

com as necessidades sociais e educacionais da comunidade. Como cidadão

empreendedor ajudou no desenvolvimento do Município de Camanducaia e região,

criando escolas, levando água encanada e luz para as residências que iam sendo

construídas, o que foi relevante contribuição para o progresso e o crescimento da

localidade.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.141/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.299/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o São Francisco Futebol Clube, com sede no Município de Pitangui.

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 4.299/2010 visa a declarar de utilidade pública o São Francisco

Futebol Clube, com sede no Município de Pitangui, que possui como finalidade

proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática de esportes,

principalmente do futebol, podendo competir em todas as modalidades esportivas

amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.299/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.339/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Independente Esporte Clube, com sede no

Município de Florestal.

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 4.339/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Independente Esporte Clube, com sede no Município de Florestal, entidade sem fins

econômicos que tem como finalidade precípua a difusão e a prática do esporte

amador, sobretudo o futebol. Com esse propósito, a entidade divulga e incentiva a

prática de esportes, como meio de combate à delinquência, à violência e ao uso de

drogas; divulga a cultura e o esporte, por meio de palestras, torneios e peças de

teatro; participa de campeonatos esportivos; desenvolve projetos que propiciam a

prática esportiva; promove e incentiva a realização de programas educacionais,

culturais e desportivos voltados ao combate dos males sociais que afetam a

comunidade. Além disso, a Associação promove o desenvolvimento econômico e

social do Município de Florestal.

Esclareça-se que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade, previsto no art. 1o do

projeto, ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.339/2010,

em turno único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2010.

Carlin Moura, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/4/2010

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Atas -

Correspondência: Mensagens nºs 492, 493, 494, 495, 496, 497 e 498/2010

(encaminhando o Projeto de Lei nº 4.485/2010, o Projeto de Lei Complementar nº

60/2010, os Projetos de Lei nºs 4.486, 4.487, 4.488 e 4.489/2010 e o Projeto de Lei

Complementar nº 61/2010, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.490 a

4.518/2010 - Requerimentos nºs 5.876 a 5.898/2010 - Requerimentos dos Deputados

Leonardo Moreira e João Leite e outros - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Segurança Pública e de Administração Pública e do Deputado Tiago

Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gustavo Valadares, Carlin

Moura, Weliton Prado e Duarte Bechir - 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

Leonardo Moreira e João Leite e outros; deferimento - Questão de ordem -

Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado

Domingos Sávio - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes

- Carlos Pimenta - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira
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- Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Mauri Torres - Neider Moreira

- Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - 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 das atas das

reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Doutor Ronaldo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas

das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Sr. 3º-Secretário,

para proceder à leitura da correspondência.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 492/2010*

Belo Horizonte, 19 de abril 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 estabelece a estrutura da carreira

estratégica de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e dá

outras providências.

A carreira foi criada com o objetivo de dotar o Estado de administradores públicos

capacitados na gestão da máquina pública e na elaboração, avaliação e

implementação de políticas públicas, atribuições estas que se amoldam com precisão

às iniciativas consubstanciadas no projeto “Choque de Gestão”, o que nos leva a
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reconhecê-la como um vetor de disseminação das iniciativas de modernização da

gestão pública.

A proposta ora apresentada visa estabelecer as normas pertinentes ao plano de

carreiras em lei específica, instituindo um sistema de progressões e promoções

condizente com o caráter estratégico e inovador da carreira.

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.

Antonio Augusto Junho Anastasia, 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 estabelece a estrutura da carreira estratégica de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental e dá outras providências.

A carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - EPPGG

- foi criada com o objetivo de dotar o Estado de administradores públicos capacitados

na gestão da máquina pública e na elaboração, avaliação e implementação de

políticas públicas. Tais atribuições apresentam elevada aderência às iniciativas

consubstanciadas no projeto “Choque de Gestão”, logo, a carreira pode ser entendida

como um vetor de disseminação das iniciativas de modernização da gestão pública.

O anteprojeto de lei ora apresentado visa estabelecer as normas pertinentes ao

plano de carreiras dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental

em lei específica, instituindo um sistema de progressões e promoções que é

condizente com o caráter estratégico e inovador da carreira. No modelo proposto, as

progressões e promoções ocorrerão mediante acumulação de pontos, atribuídos

conforme um conjunto de critérios objetivos que reconhecem o desempenho, a

titulação acadêmica e a experiência profissional de cada servidor. O novo sistema de

desenvolvimento na carreira criará incentivos para que os servidores se qualifiquem,

portanto, fortalecerá a meritocracia e incentivará a formação de uma burocracia

estável, porém, moderna, competente e compatível com os desafios impostos pela
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necessidade de transformação da gestão pública. Cumpre destacar a instituição de

regra de transição que permitirá o aproveitamento dos títulos e certificações dos

atuais ocupantes do cargo de EPPGG para fins de reposicionamento na carreira.

Tendo em vista a compatibilidade da formação dos EPPGG com as iniciativas e

projetos de modernização da gestão pública, o projeto prevê que os cargos de

provimento em comissão destinados à direção da Superintendência Central de

Modernização Institucional, da Superintendência Central de Gestão Estratégica de

Recursos e Ações do Estado – GERAES, e Superintendência Central de

Coordenação Geral serão preenchidos exclusivamente por ocupantes da carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Ainda nesse sentido,

10% (dez por cento) do quantitativo dos cargos de provimento em comissão e das

funções gratificadas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão serão

preenchidos por integrantes da carreira.

Finalmente, o anteprojeto em questão cria o Conselho de Desenvolvimento da

Carreira – CDC, que assessorará a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

no desempenho das competências relativas à gestão da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental.

A reestruturação da carreira de EPPGG terá vigência a partir de 1º de janeiro de

2011. 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.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.485/2010

Estabelece a estrutura da carreira estratégica de Especialista em Políticas Públicas

e Gestão Governamental e dá outras providências.
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica estruturada, na forma desta lei, a carreira estratégica de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, que integra o Grupo de

Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de Auditoria e de Atividades

Político-Institucionais do Poder Executivo.

Parágrafo único - A estrutura da carreira de que trata esta lei e o número de cargos

são os constantes no Anexo I.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei considera-se:

I - grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua área de

atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua

natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função

do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do quadro de

pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo,

atribuições e responsabilidades definidos em lei e direitos e deveres de natureza

estatutária estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento

em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da mesma carreira,

contendo cargos escalonados em graus, com os mesmos requisitos de capacitação e

mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades; e

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de

determinada carreira.

Art. 3º - Os cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental são lotados no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - SEPLAG e seu exercício dar-se-á nas unidades

administrativas dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo estadual.

§ 1° - A definição do exercício de que trata o “cap ut” será estabelecida por ato do
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Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, podendo tal competência ser

delegada.

§ 2º - São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental e a transferência de seus ocupantes para

os demais órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Art. 4° - São atribuições gerais do Especialista em  Políticas Públicas e Gestão

Governamental:

I - a formulação, a supervisão e avaliação de políticas públicas; e

II - o exercício de atividades relacionadas às áreas de planejamento e avaliação,

administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão,

racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos,

recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

§ 1º - As atribuições específicas do Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental serão definidas em decreto.

§ 2º - As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

têm natureza de atividade exclusiva de Estado.

§ 3º - As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

que demandarem conhecimento técnico-contábil serão desempenhadas

exclusivamente por servidor público legalmente habilitado para o exercício da

contabilidade.

§ 4º - O ocupante de cargo da carreira de que trata esta lei cumprirá carga horária

de quarenta horas semanais.

Art. 5° - Em consonância com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, serão

preenchidos exclusivamente por ocupantes da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental:

I - os cargos de provimento em comissão destinados à direção das seguintes

unidades administrativas da SEPLAG ou das unidades administrativas que decorram

da transformação destas:

a) Superintendência Central de Modernização Institucional;

b) Superintendência Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado

- GERAES; e
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c) Superintendência Central de Coordenação Geral;

II - 10% (dez por cento) do quantitativo dos cargos de provimento em comissão e

das funções gratificadas da SEPLAG.

Parágrafo único - O disposto no “caput” não será aplicado caso não haja servidor da

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental para ocupar

os referidos cargos e funções, ficando estes disponíveis.

Art. 6° - Fica instituído o Conselho de Desenvolvim ento da Carreira - CDC, que

assessorará a SEPLAG no desempenho das competências relativas à gestão da

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Parágrafo único - As competências e a composição do CDC serão definidas em

regulamento.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA

Seção I

Do Ingresso

Art. 7° - O ingresso em cargo da carreira de Especi alista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental, observadas as condições estabelecidas em regulamento,

dar-se-á em cargo de provimento efetivo no primeiro grau do nível I e dependerá de

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único - O ingresso em cargo da carreira de que trata o “caput” dependerá

de comprovação mínima de conclusão do Curso de Administração Pública - CSAP,

ministrado pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Art. 8° - O concurso público para ingresso na carre ira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental será de caráter eliminatório e classificatório.

§ 1° - O candidato aprovado no concurso público ser á matriculado no CSAP, até o

limite de vagas previsto no edital.

§ 2° - O Poder Executivo, por intermédio da Fundaçã o João Pinheiro, concederá ao

aluno do CSAP que não seja servidor público estadual, a requerimento do

interessado, bolsa de estudo mensal, de dedicação exclusiva, no valor

correspondente a um salário mínimo.

§ 3° - A concessão da bolsa de estudo a que se refe re o § 2° não impede que o
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aluno beneficiário realize estágio extracurricular remunerado, sendo vedada sua

realização apenas durante o período de cumprimento da carga horária referente ao

estágio obrigatório supervisionado.

§ 4° - Perderá o direito a perceber a bolsa a que s e refere o § 2° o aluno que não

concluir o CSAP em oito semestres letivos consecutivos, nos termos do regulamento.

§ 5° - O aluno a que se refere o § 2º firmará termo  de compromisso, obrigando-se a

ressarcir ao Estado o valor atualizado dos serviços escolares recebidos e, se for o

caso, o valor atualizado da bolsa de estudo mensal, na hipótese de:

I - abandonar o curso, a partir do quarto semestre, a não ser por motivo de saúde,

devidamente atestado pelo órgão competente;

II - ser reprovado em três disciplinas previstas no currículo do CSAP;

III - não tomar posse no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental; ou

IV - não permanecer na carreira pelo período mínimo de dois anos após o ingresso.

§ 6° - A Fundação João Pinheiro cobrará judicialmen te as despesas decorrentes da

aplicação do disposto no § 5° se não houver o ressa rcimento pela via administrativa.

§ 7º - A Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, ouvido o CDC, baixará, nos

termos da legislação que regula a matéria, as instruções didático-pedagógicas de

funcionamento do CSAP e, ouvida a SEPLAG, estabelecerá as demais instruções

necessárias ao funcionamento do referido curso.

§ 8º - É vedada a nomeação de alunos do CSAP para cargos em comissão do

Poder Executivo Estadual.

Art. 9º - As instruções reguladoras do concurso público de que trata o art. 8º desta

lei serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das

atribuições do cargo, no mínimo:

I - o número de vagas existentes;

II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;

III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;

IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;

V - o caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do concurso;

VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de comprovação pelo
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candidato:

a) de estar no gozo dos direitos políticos;

b) de estar em dia com as obrigações militares;

c) de possuir habilitação específica obtida em curso de nível médio;

VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.

Art. 10 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a nomeação

dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação e ao prazo de

validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado  a partir da data de sua

homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° - São exigências para a posse em cargo de prov imento efetivo da carreira de

que trata esta lei:

I - comprovação dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do art. 9º;

II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;

III - realização de exame médico para avaliação de aptidão física e mental para o

cargo, nos termos da legislação vigente; e

IV - não ter sido reprovado em três disciplinas previstas no currículo do Curso de

Administração Pública, na hipótese de posse em cargo da carreira de Especialista em

Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Seção II

Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 11 - O desenvolvimento na carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental dar-se-á mediante progressão ou promoção, que serão

concedidas mediante o acúmulo de pontos, conforme distribuição prevista no Anexo

II.

§ 1º - Progressão é a passagem do servidor da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental do grau em que se encontra para grau

subseqüente, no mesmo nível da carreira, sendo concedida ao servidor sempre que

acumular 5 (cinco) pontos, a partir da conclusão do período de estágio probatório,

segundo os critérios apresentados no Anexo II.

§ 2º - Promoção é a passagem do servidor da carreira de Especialista em Políticas
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Públicas e Gestão Governamental para o nível imediatamente superior da carreira,

sendo concedida ao servidor sempre que acumular 50 (cinquenta) pontos, a partir da

conclusão do período de estágio probatório, segundo os critérios apresentados no

Anexo II, observado o disposto no § 7º.

§ 3º - O posicionamento do servidor no nível para o qual foi promovido dar-se-á no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido pelo servidor no

momento da promoção.

§ 4º - A contagem de pontos para a progressão e promoção iniciar-se-á com a

entrada em exercício no cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e operará seus efeitos após a conclusão do estágio probatório.

§ 5º - Para fins de acumulação de pontos, conforme os critérios previstos no Anexo

II, somente serão admitidos títulos ou certificações obtidos pelo servidor após o início

do exercício do cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

e que sejam compatíveis com as atribuições da carreira, nos termos do regulamento.

§ 6° - A progressão do servidor poderá implicar seu  posicionamento em grau acima

do subseqüente àquele em que se encontra, desde que tenha atingido pontuação

igual ou superior a 10 (dez) pontos, na forma do Anexo II, observado o disposto no §

12.

§ 7º - A promoção do servidor para o nível subseqüente àquele em que se encontra

ocorrerá somente após o interstício de quatro anos de efetivo exercício no mesmo

nível.

§ 8º - A contagem do interstício de que trata o § 7º para fins de concessão da

primeira promoção ocorrerá a partir do término do período de estágio probatório.

§ 9º - Os atos de progressão e promoção na carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental serão publicados nos meses de janeiro, abril,

agosto e outubro.

§ 10 - Os critérios e prazos para a apresentação e aceitação de certificados e títulos

para comprovação do cumprimento das exigências do Anexo II serão estabelecidos

em regulamento.

§ 11 - A pontuação correspondente a títulos ou certificados apresentados para fins

de concessão de progressão não poderá ser utilizada para obtenção de novas
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progressões na carreira, ressalvada a hipótese de aproveitamento de saldo de

pontos, prevista no § 13.

§ 12 - A pontuação correspondente a títulos ou certificados apresentados para fins

de concessão de progressão poderá ser utilizada, uma única vez, para fins de

promoção na carreira, nos termos do § 2º.

§ 13 - Caso o servidor possua pontuação excedente após a concessão de

progressão ou promoção na carreira, o saldo de pontos poderá ser aproveitado para

a próxima progressão ou promoção, observados os critérios previstos no Anexo II.

Art. 12 - O servidor não terá direito às progressões e promoções durante o período

de dois anos contados a partir da ocorrência de um dos seguintes eventos:

I - avaliação periódica de desempenho individual insatisfatória;

II - punição disciplinar da qual decorra:

a) suspensão;

b) exoneração ou destituição de cargo de provimento em comissão ou função

gratificada que estiver exercendo; ou

III - afastamento das funções específicas de seu cargo, excetuados os casos

previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias vigentes, em legislação

específica.

Art. 13 - A Auditoria-Geral do Estado poderá, a pedido da SEPLAG, verificar a

autenticidade dos documentos apresentados pelo servidor para fins de obtenção de

pontuação para progressão ou promoção.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 14 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo do

Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso público posterior à publicação

desta lei, ingressar em cargo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental, com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja

remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à

remuneração do cargo da carreira de que trata esta lei, poderá perceber a diferença a

título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à

revisão geral da remuneração dos servidores estaduais.



____________________________________________________________________________
911

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no “caput” deste artigo, não

serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 15 - O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante de cargo de

provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,

será posicionado no nível e grau da carreira correspondente à respectiva pontuação,

apurada na forma do Anexo II e estabelecida no Anexo III.

§ 1º - Para o posicionamento de que trata o “caput”, será considerada a pontuação

obtida pelo servidor até 31 de dezembro de 2010.

§ 2º - O disposto no “caput” não será aplicado:

I - ao servidor que, até 31 de dezembro de 2010, não houver concluído o período de

estágio probatório prevalecendo, nessa hipótese, as regras estabelecidas no art. 11;

II - ao servidor cuja pontuação, apurada conforme os critérios estabelecidos no

Anexo II, resultar em valor da remuneração correspondente ao cargo de provimento

efetivo inferior ao percebido em 31 de dezembro de 2010.

§ 3º - Para fins do disposto no “caput”, somente serão admitidos títulos ou

certificações obtidos pelo servidor após o início do exercício do cargo de Especialista

em Políticas Públicas e Gestão Governamental e que sejam compatíveis com as

atribuições da carreira, nos termos de regulamento.

§ 4º - Os títulos ou certificados apresentados para acumulação de pontos prevista

no “caput” não poderão ser reapresentados para fins de concessão de progressão ou

promoção, ressalvada a hipótese de aproveitamento de saldo de pontos, prevista no

§ 8º.

§ 5º - No caso de aplicação do disposto no inciso II do §2º, somente serão aceitos,

para fins de progressão e promoção na carreira, títulos e certificações obtidos a partir

de 1º de janeiro de 2011.

§ 6º - O disposto no “caput” e §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se ao servidor inativo

que faz jus à paridade, nos termos da Constituição da República.

§ 7º - O posicionamento de que trata o “caput” será regulamentado por decreto e

formalizado por meio de resolução da SEPLAG, com vigência a partir de 1º de janeiro

de 2011.
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§ 8º - Caso o servidor possua pontuação excedente após a concessão de

progressão ou promoção na carreira, o saldo de pontos poderá ser aproveitado para

a próxima progressão ou promoção, observados os critérios previstos no Anexo II.

Art. 16 - O art. 1º, o “caput” do art. 9º, o “caput” do art. 16 e o art. 18 da Lei nº

15.304, de 11 de agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituída, na forma desta lei, a carreira de Auditor Interno, que integra

o Grupo de Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de Auditoria e de

Atividades Político-Institucionais do Poder Executivo.

Parágrafo único - A estrutura da carreira de que trata esta lei e o número de cargos

são os constantes no Anexo I.

(...)

Art. 9° - O ocupante de cargo da carreira de Audito r Interno cumprirá a carga

horária de trabalho de quarenta horas semanais, em regime de dedicação exclusiva,

sendo-lhe vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de

magistério, desde que não haja prejuízo para o desempenho das atribuições de seu

cargo e seja observada a compatibilidade de horário.

(...)

Art. 16 - As instruções reguladoras do concurso público de que tratam os arts. 14 e

15 desta lei serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as

especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:

(...)

Art. 18 - O desenvolvimento do servidor na carreira de Auditor Interno dar-se-á

mediante progressão ou promoção.”

Art. 17 - O disposto nos arts. 23, 24, 26 e 30 da Lei nº 15.304, de 2004, aplica-se

somente à carreira de Auditor Interno.

Art. 18 - A tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental, prevista no inciso III do art. 1º da Lei nº 15.961, de

30 de dezembro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IV.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º

de janeiro de 2011.

Art. 20 - Ficam revogados os arts. 3º, 4º, 8º, 10, 11, 12 e 13, a alínea “c” do inciso
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VI, o inciso VIII e o parágrafo único do art. 16, os incisos IV e V do § 2º do art. 17, os

arts. 21, 25 e o item I.1. do Anexo I da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº de de 2010)

Estrutura da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental -

EPPGG

Carga horária: 40 horas semanais.

* - A tabela contendo a estrutura da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental - EPPGG - foi publicada no “Diário do Legislativo” de

29.4.2010.

ANEXO II

(a que se referem os arts. 11 e 15 da Lei nº de de 2010)

Critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na carreira

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

* - O quadro contendo os critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na

Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foi publicado

no “Diário do Legislativo” de 29.4.2010.

ANEXO III

(a que se refere o art. 15 da Lei nº de de 2010)

Tabela de correspondência entre pontos acumulados e nível e grau da carreira

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

* - A tabela de correspondência entre pontos acumulados e nível e grau da Carreira

de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 29.4.2010.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 18 da Lei nº de 2010)

Tabela de Vencimento Básico da Carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela de Vencimento Básico da Carreira de Especialista em Políticas Públicas

e Gestão Governamental, carga horária semanal de 40 horas, foi publicada no “Diário
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do Legislativo” de 29.4.2010.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, deAdministração 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 493/2010*

Belo Horizonte, 20 de abril 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 complementar que altera a Lei Complementar

nº 84, de 25 de julho de 2005, a Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, e

transforma os cargos que menciona.

A medida objetiva contemplar a exigência de nível superior de escolaridade como

requisito mínimo para ingresso nas carreiras de Investigador de Polícia e de Escrivão

de Polícia, bem como institui regra especial de progressão para o policial civil, medida

que reconhece o mérito dos servidores que alcançarem o topo das respectivas

carreiras e que passarem para a inatividade.

O projeto de lei complementar em questão ainda avança no sentido de extinguir a

carreira de Auxiliar de Necropsia, cujas funções passarão a integrar a nova carreira

de Investigador de Polícia, reposicionando os ocupantes dos cargos em modificação.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Planejamento e Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto de lei

complementar em questão à elevada análise de seus nobres pares.

Antonio Augusto Junho Anastasia, 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 complementar que altera a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho

de 2005, a Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, e transforma os cargos que
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menciona em cargos da carreira de Investigador de Polícia.

O anteprojeto ora encaminhado contempla a exigência de nível superior de

escolaridade como requisito mínimo para ingresso nas carreiras de Investigador de

Polícia e de Escrivão de Polícia.

Propõe-se, ainda, instituição de regra especial de progressão para o policial civil

que estiver posicionado no último nível da carreira e que completar trinta anos de

serviço, após ter trabalhado por pelo menos vinte anos na Polícia Civil. Para viabilizar

essa progressão, o último nível de cada carreira passará a ser composto pelos graus

A e B, sendo prevista uma diferença de dez por cento entre os valores de vencimento

básico dos dois graus. Trata-se de medida que reconhece o mérito dos servidores

que alcançarem o topo das respectivas carreiras, completaram tempo para a

aposentadoria, tendo-a requerido, porém mantendo-se em atividade, por terem

dedicado sua vida profissional ao exercício das atividades policiais.

Outro avanço do projeto refere-se à extinção da carreira de Auxiliar de Necropsia,

que passará a integrar uma nova carreira, denominada Investigador de Polícia. O

ingresso na carreira de Investigador de Polícia ocorrerá no nível I e os atuais

ocupantes de cargos de Agente de Polícia, nível T, e os ocupantes de cargo da

carreira de Auxiliar de Necropsia serão posicionados no nível T ou I, conforme o nível

de escolaridade.

O anteprojeto ora encaminhado também propõe atualização dos requisitos para

matrícula em curso de formação da Acadepol, fim do limite de idade e de estatura

para ingresso nas carreiras policiais civis, bem como modificações relativas à

estrutura orgânica da Polícia Civil.

Destaco que os valores de impacto financeiro decorrentes da proposta em questão

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 complementar em apreço, que ora submetemos à consideração de

Vossa Excelência.

Atenciosamente,
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Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2010

Altera a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, a Lei nº 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, e transforma os cargos que menciona.

Art. 1º - O art. 1º, o inciso II do art. 7º, os arts. 8º e 10 da Lei Complementar nº 84,

de 25 de julho de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Esta Lei Complementar estabelece a estrutura das carreiras policiais civis,

que são as seguintes:

I - Delegado de Polícia;

II - Médico Legista;

III - Perito Criminal;

IV - Investigador de Polícia; e

V - Escrivão de Polícia.

Parágrafo único - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de carreiras

policiais civis, de caráter técnico-jurídico-científico, tem por competência o exercício

das atividades integrantes da ação investigativa, para o estabelecimento das causas,

circunstâncias, motivos, autoria e materialidade das infrações penais, administrativas

e disciplinares, cujas atribuições específicas são as definidas em regulamento.

(...)

Art. 7º - (...)

II - Médico Legista, Perito Criminal, Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia.

(...)

Art. 8º - A carga horária semanal de trabalho dos ocupantes de cargos das carreiras

de que trata esta Lei Complementar é de quarenta horas, vedado o cumprimento de

jornada em regime de plantão superior a doze horas.

(...)

Art. 10 - O ingresso nas carreiras policiais civis de que trata esta Lei Complementar,

a realizar-se conforme os requisitos previstos no art. 9º, depende da comprovação de

habilitação mínima em nível:

I - superior, correspondente a graduação em Direito, para ingresso no nível I da

carreira de Delegado de Polícia;
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II - superior, correspondente a graduação em Medicina, para ingresso no nível I da

carreira de Médico Legista;

III - superior, conforme definido no edital do concurso público, para ingresso no

nível I das carreiras de Perito Criminal, Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta Lei Complementar, considera-se:

I - nível médio a formação em ensino médio ou em curso de educação profissional

de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação;

II - nível superior a formação em educação superior que compreende curso ou

programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.”.

Art. 2º - O art. 14 da Lei Complementar nº 84, de 2005, fica acrescido dos seguintes

§§ 2º e 3º, passando o seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com a seguinte

redação:

“Art. 14 - (...)

§ 1º - A progressão do servidor posicionado até o penúltimo nível hierárquico da

carreira está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício mínimo de um ano de efetivo exercício no mesmo grau;

e

III - ter recebido no mínimo uma avaliação periódica de desempenho individual

satisfatória durante o período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31 da Constituição

do Estado.

§ 2º - A progressão do grau “A” para o grau “B” do último nível hierárquico da

estrutura das carreiras policiais civis observará aos seguintes requisitos:

I - ter trinta anos de serviço;

II - ter cumprido um ano de efetivo exercício no referido nível;

III - ter recebido no mínimo uma avaliação periódica de desempenho individual

satisfatória no último nível da carreira;

IV - ter vinte anos de efetivo exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; e

V - ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não ter-se beneficiado

da faculdade do § 6º do art. 36 da Constituição do Estado.

§ 3º - Caso o policial civil do último nível da carreira desista do direito referido no
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inciso V do § 2º, será revogada a progressão, o mesmo ocorrendo caso não se

efetive a aposentadoria devido ao não atendimento dos requisitos legais.”.

Art. 3º - O § 3º do art. 15, o “caput” do art. 16 e o art. 20 da Lei Complementar nº

84, de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 - (...)

§ 3º - Os limites de vagas por nível para a promoção nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia serão definidos na forma de regulamento.

(...)

Art. 16 - Fará jus à promoção por tempo de serviço o ocupante de cargo das

carreiras de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia, mediante o preenchimento

dos seguintes requisitos:

(...)

Art. 20 - As atividades acadêmicas para o desenvolvimento do servidor na carreira a

que pertence serão desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil, podendo ser

realizadas em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e com

outros organismos governamentais em âmbito Estadual ou Federal.”.

Art. 4º - O Anexo I da Lei Complementar nº 84, de 2005, passa a vigorar na forma

do Anexo I desta lei complementar.

Parágrafo único - O último nível hierárquico da estrutura das carreiras policiais civis

de que trata a Lei Complementar nº 84, de 2005, com as alterações promovidas por

esta lei complementar, passa a ser composto pelos graus “A” e “B”, observado o

seguinte:

I - o grau “A” tem por vencimento básico o valor definido na tabela salarial vigente,

nos termos da legislação;

II - o grau “B” tem por vencimento básico o valor definido na tabela salarial vigente

para o grau “A”, nos termos da legislação, acrescido de dez por cento.

Art. 5º - Ficam transformados 53 (cinquenta e três) cargos de provimento efetivo de

Auxiliar de Necropsia e 7.814 (sete mil oitocentos e quatorze) cargos de provimento

efetivo de Agente de Polícia em 7.867 (sete mil oitocentos e sessenta e sete) cargos

de provimento efetivo de Investigador de Polícia.

§ 1º - As atribuições do ocupante de cargo de provimento efetivo de Investigador de
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Polícia, além do disposto em regulamento, são as seguintes:

I - o cumprimento de diligências policiais, mandados e outras determinações da

autoridade superior competente, a análise, a pesquisa, a classificação e o

processamento de dados e informações para a obtenção de vestígios e indícios

probatórios relacionados a infrações penais;

II - a realização de busca pessoal, de prisões, de identificação criminal,

datiloscópica e antropológica de pessoas para a captação dos elementos indicativos

de autoria de infrações penais;

III - o desenvolvimento das ações necessárias para a segurança das investigações,

inclusive a custódia provisória dos presos no curso dos procedimentos policiais, até o

seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

IV - a captação e interceptação de dados subjetivos e objetivos pertinentes aos

indícios e vestígios encontrados em bens, objetos e locais de cometimento de

infrações penais, inclusive em veículos, com a finalidade de estabelecer a sua

identificação, elaborando autos de vistoria e de constatação, descrevendo as suas

características, circunstâncias e condições, para os fins de apuração de infração

penal;

V - a sistematização de elementos objetivos e subjetivos para fins de apuração das

infrações penais, administrativas e disciplinares;

VI - a formalização de relatórios detalhados sobre os resultados das ações policiais,

diligências e providências cumpridas no curso das investigações; e

VII - a realização de inspeção, de operação e investigação policial, além da adoção

de medidas para a realização de exames periciais e médico-legais, quando

necessário, sob a coordenação e presidência do Delegado de Polícia.

§ 2º - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do “caput” será

posicionado, por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado de

Planejamento e Gestão e do Chefe da Polícia Civil, na estrutura da carreira de

Investigador de Polícia de que trata o item I-E do Anexo I da Lei Complementar nº 84,

de 2005, com redação dada pelo Anexo I desta lei complementar, de acordo com a

correlação constante no Anexo II desta lei complementar, assegurado o direito ao

desenvolvimento na carreira.
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§ 3º - O posicionamento na estrutura da carreira de Investigador de Polícia não

acarretará alteração do valor do vencimento básico percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução conjunta de que trata o §2º, ressalvado o disposto no §4º.

§ 4º - Caso a tabela de vencimento básico da carreira de Investigador de Polícia

não contenha valor de vencimento básico idêntico ao percebido pelo servidor na data

de publicação da resolução de que trata o § 1º, seu posicionamento dar-se-á no nível

e grau que tiverem valor de vencimento básico imediatamente superior, observada,

em qualquer hipótese, a correlação constante no Anexo II desta lei complementar.

Art. 6º - Os 70 (setenta) cargos correspondentes às funções públicas da carreira de

Agente de Polícia, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência do

disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, acrescentados pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de

junho de 2001, ficam transformados em 70 (setenta) cargos da carreira de

Investigador de Polícia, lotados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Art. 7º - A alteração no requisito de escolaridade para ingresso na carreira de

Escrivão de Polícia, prevista no art. 1º desta lei complementar, não implicará em

modificação no nível e grau de posicionamento do servidor ocupante, na data de

publicação desta lei complementar, de cargo de provimento efetivo da referida

carreira.

Art. 8º - Na tabela do Anexo III da Lei Complementar nº 84, de 2005, a expressão

“Agente de Polícia” fica substituída por “Investigador de Polícia”.

Art. 9º - O art. 54 e os incisos II, VI e IX do art. 80 da Lei nº 5.406, de 16 de

dezembro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 54 - As Delegacias de Polícia Civil de âmbito territorial e de atuação

especializada, as Delegacias Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia

Especializada são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira.

Parágrafo único - A direção das Superintendências, Departamentos de Polícia Civil

de âmbito territorial e atuação especializada, Chefia de Gabinete da Polícia Civil,

Academia de Polícia Civil, Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Corregedoria-

Geral de Polícia Civil e o cargo de Delegado Assistente do Chefe da Polícia Civil

serão exercidas exclusivamente por Delegados-Gerais de Polícia, ressalvada a
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Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que compete ao ocupante de cargo

de Médico-Legista ou de Perito Criminal que esteja em atividade e no nível final da

carreira.

(...)

Art. 80 - (...)

II - ter no mínimo 18 anos;

(...)

VI - gozar de boa saúde física e mental, comprovada da seguinte forma:

a) avaliação psicológica, por meio de testes psicológicos;

b) exames biomédicos, visando comprovar a sanidade física; e

c) exames biofísicos, por testes físicos específicos;

(...)

IX - ter, o candidato à carreira de Investigador de Polícia, habilitação ou permissão

para dirigir veículo automotor, no mínimo, na categoria “B”;”.

Art. 10 - O aspirante a carreiras policiais civis que aceitar bolsa de estudo firmará

termo de compromisso, obrigando-se a devolver ao Estado, em dois anos, pelo valor

calculado com base na Obrigação do Tesouro Nacional (OTN), sem juros, o total

recebido a esse título, bem como o montante correspondente ao valor dos serviços

escolares recebidos, no caso de:

I - abandono do curso sem ser por motivo de saúde;

II - não tomar posse no cargo para o qual foi aprovado; ou

III - não permanecer na carreira pelo período mínimo de cinco anos após o término

do curso, salvo se em decorrência de aprovação e posse em cargo de carreira da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Art. 11 - Fica modificada a denominação das seguintes unidades da estrutura

orgânica da Polícia Civil:

I - de Superintendência-Geral de Polícia Civil para Superintendência de

Investigações e Polícia Judiciária; e

II - de Coordenação-Geral de Segurança da Polícia Civil para Superintendência de

Informações e Inteligência Policial.

Art. 12 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 13 - Ficam revogados:

I - o art. 4º, os incisos III e IV do art. 7º, o art. 11, a alínea “b” do inciso I do art. 19, o

art. 36 e o item I-F do Anexo I da Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005; e

II - o art. 75 da Lei nº 5.406, de 16 dezembro de 1969.

ANEXO I

(a que se refere o art. 4º da Lei Complementar n° ,  de de de 2010)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 2°, 21 a 26, 28 e 30 da Lei Complementar n° 84, de 2005)

I-A – Estrutura da Carreira de Delegado de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela contendo a estrutura da Carreira de Delegado de Polícia, carga horária

semanal 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.4.2010.

I-B – Estrutura da Carreira de Médico Legista

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela contendo a estrutura da Carreira de Médico Legista, carga horária

semanal 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.4.2010.

I-C – Estrutura da Carreira de Perito Criminal

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela contendo a estrutura da Carreira de Perito Criminal, carga horária

semanal 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.4.2010.

I-D – Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela contendo a estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia, carga horária

semanal 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.4.2010.

I-E – Estrutura da Carreira de Investigador de Polícia

Carga horária: 40 horas semanais

* - A tabela contendo a estrutura da Carreira de Investigador de Polícia, carga

horária semanal 40 horas, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.4.2010.

ANEXO II

(a que se refere o art. 5º da Lei Complementar n° ,  de de 2010)

Tabela de Correlação da Carreira de Investigador de Polícia
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* - A Tabela de Correlação da Carreira de Investigador de Polícia foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 29.4.2010.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 494/2010*

Belo Horizonte, 20 de abril de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de Escola Estadual

Manoel Fernandes da Silva à Escola Estadual de Ensino Médio localizada na Vila de

Porto Agrário, no Município de Juvenília.

A iniciativa homenageia a memória de Manoel Fernandes da Silva, um dos

fundadores da Vila de Porto Agrário, que muito contribuiu para o seu

desenvolvimento, principalmente no âmbito educacional, conforme Exposição de

Motivos da Secretária de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada denominação de Escola Estadual

Manoel Fernandes da Silva, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio,

situada na Vila de Porto Agrário, no Município de Juvenília.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Médio que, em reunião realizada no dia 02/10/09,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome

Escola Estadual Manoel Fernandes da Silva, de ensino médio, para denominação da

referida unidade de ensino.

Manoel Fernandes da Silva, natural de Ibotirama (BA), foi um dos fundadores da

Vila de Porto Agrário. Cidadão detentor de elevado poder argumentativo e defensor
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das causas comunitárias, educacionais e religiosas participou ativamente das

reuniões, tanto de cunho político quanto educacional, promovidas na comunidade de

Porto Agrário. Receptivo nato, acolhia pessoas, autoridades e visitantes de forma

calorosa e humana.

Inúmeros são os benefícios que ele carreou para a população, dentre os quais

destaca-se a participação da criação, em 19/04/85, da primeira unidade educacional,

denominada Escola Estadual da Vila de Porto Agrário, municipalizada em 1998. Foi

representante político local e grande mediador nas questões em busca de melhoria

para a população da Vila de Porto Agrário.

O homenageado nasceu em 19/04/1934 e faleceu em 08/12/2008.

Cumpre registrar que, no Município de Juvenília, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 17 de março de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado da Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.486/2010

Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Médio localizada na Vila de Porto

Agrário, no Município de Juvenília.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Manoel Fernandes da Silva a Escola

Estadual de Ensino Médio localizada na Vila de Porto Agrário, no Município de

Juvenília.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 495/2010*
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Belo Horizonte, 20 de abril de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de Escola Estadual

Eustáquio José da Silva, de Ensino Médio, à Escola Estadual de Ensino Médio

localizada no Povoado de Alagoas, no Município de Patos de Minas.

A iniciativa homenageia a memória de Eustáquio José da Silva, natural daquele

Município, que foi o responsável pela reativação do antigo prédio escolar na

comunidade de Alagoas, para a instalação do segundo endereço da Escola Estadual

“Professora Elza Carneiro Franco”, conforme Exposição de Motivos da Secretária de

Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Eustáquio José da Silva, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio,

situada no povoado de Alagoas, no Município de Patos de Minas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Médio que, em reunião realizada no dia 04/05/2009,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome

Escola Etadual Eustáquio José da Silva, de ensino médio, para denominação da

referida unidade de ensino.

Eustáquio José da Silva, natural de Patos de Minas, foi um cidadão preocupado

com o bem-estar do povo patense, sempre trabalhou pela união de todos na busca

coletiva do bem comum, tendo sempre uma palavra de incentivo, conforto e amizade

para todos.

Inúmeros são os benefícios que ele carreou para a população, dentre os quais

destaca-se a reativação do antigo prédio escolar na comunidade de Alagoas, para a

instalação do 2º endereço da Escola Estadual “Professora Elza Carneiro Franco”,

objetivando o atendimento aos alunos de ensino médio na zona rural.
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O homenageado nasceu em 30/05/1947 e faleceu em 25/01/2008.

Cumpre registrar que, no Município de Patos de Minas, não existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 17 de março de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.487/2010

Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Médio localizada no Povoado de

Alagoas, no Município de Patos de Minas.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Eustáquio José da Silva, de Ensino

Médio, a Escola Estadual de Ensino Médio localizada no Povoado de Alagoas, no

Município de Patos de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 496/2010*

Belo Horizonte, 20 de abril de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual

Indígena Pataxó Muã Mimatxi, de Ensino Fundamental, à Escola Estadual de Ensino

Fundamental localizada na Aldeia Indígena Pataxó de mesmo nome, no Município de

Itapecerica.

Conforme esclarece a Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Educação,

Muã Mimatxi é um termo indígena relacionado ao mundo vegetal, espécie que
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ampara e guia a aldeia protegendo os índios.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Indígena Pataxó Muã Mimatxi, de ensino fundamental, à Escola Estadual de Ensino

Fundamental, situada na Aldeia Muã Mimatxi Pataxó, no Município de Itapecerica.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental que, em reunião realizada no dia

24/04/2009, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação

do nome Escola Estadual Indígena Pataxó Muã Mimatxi para denominação da

referida unidade de ensino.

Muã Mimatxi é um nome ligado ao mundo vegetal. Ele representa um grupo de

parente planta que ampara e guia a aldeia, protegendo os índios. Como é garantido

pela Constituição, a escola oferece uma educação específica e diferenciada -

Educação Indígena.

Cumpre registrar que, no Município de Itapecerica, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21/12/1999, e Lei nº 18.713, de

08/01/2010, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição ou

próprio público do Estado, estando, assim, em condições de ser submetida ao exame

da egrégia Assembleia Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 31 de março de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.488/2010

Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada na Aldeia

Indígena Muã Mimatxi Pataxó, no Município de Itapecerica.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Indígena Pataxó Muã Mimatxi, de Ensino

Fundamental, a Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada na Aldeia
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Indígena Muã Mimatxi Pataxó, no Município de Itapecerica.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 497/2010*

Belo Horizonte, 20 de abril de 2010.

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a prestar

contragarantia à União em operação de crédito externa junto à agência oficial alemã

Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW -, e dá outras providências.

As razões que justificam a medida estão especificadas em Exposição de Motivos da

Secretária de Planejamento e Gestão, que faço anexar à presente para melhor

compreensão do seu conteúdo.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a grata satisfação de cumprimentar-lhe e submeter à apreciação de Vossa

Excelência a Exposição de Motivos, assim como o anteprojeto de lei, para que o

Poder Executivo possa prestar contragarantia à União, pela concessão de aval à

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA -, ao financiamento externo

da agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW.

A finalidade do anteprojeto de lei ora encaminhado é propiciar a autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa prestar contragarantia à União em

operação de crédito externa com a agência oficial alemã Kreditanstalt für

Wiederaufbau - KFW -, até o valor equivalente de EUR 100.000.000 (cem milhões de

euros), a serem aplicados no Programa de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba,
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na construção e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário, na construção de

unidades de tratamento de resíduos - URT -, em projetos de recuperação de

mananciais de abastecimento e educação ambiental.

A COPASA participará no programa, a título de contrapartida, com 20% do

financiamento. No âmbito de atividades complementares para o programa, a KFW

solicita recursos especiais a fundo perdido ao Governo Alemão com o objetivo de

fortalecer o Comitê da Bacia do Paraopeba. Será desenvolvido pela COPASA, em

conjunto com o banco, um estudo sobre a situação socioeconômica da população-

alvo, com o estabelecimento de indicadores de monitoramento para medir o impacto

social do programa para a população atingida, especialmente para a qualidade de

vida da população de baixa renda.

Assim sendo, para formalização da referida operação de crédito da COPASA, faz-

se necessária autorização da Egrégia Assembleia Legislativa ao Poder Executivo

para outorga de contragarantia à União.

Valho-me da oportunidade para renovar-lhe meus sinceros votos de elevada estima

e apreço.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.489/2010

Autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União em operação de

crédito externa junto à agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW - e

dá outras providências.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a prest ar contragarantia à União para

obter as garantias na operação de crédito a ser celebrada entre a Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e a agência oficial alemã Kreditanstalt

für Wiederaufbau - KFW -, até o valor equivalente a EUR 100.000.000 (cem milhões

de euros), sob taxa de juros, prazos, comissões e demais encargos vigentes à época

da contratação do empréstimo que forem admitidos pelo Banco Central do Brasil para

o registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições legais.

Parágrafo único - Os recursos da referida operação de crédito de que trata o “caput”

serão obrigatoriamente aplicados na execução das atividades e projetos de

despoluição da Bacia do Rio Paraopeba - sistemas de coleta, tratamento de esgotos
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e unidade de tratamento de resíduos.

Art. 2° - A operação de crédito será garantida pela  República Federativa do Brasil.

Parágrafo único - A contragarantia de que trata o art. 1º compreende:

I - direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na

arrecadação da União, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I e no inciso II do

art. 159 da Constituição da República; e

II - receitas próprias do Estado a que se referem os arts. 155 e 157, nos termos do

§ 4º do art. 167, ambos da Constituição da República.

Art. 3º - Para a concessão das garantias a que se refere o art. 2º, deverá a

Secretaria de Estado de Fazenda celebrar contrato de contragarantia com a

COPASA-MG, nos termos do inciso I do art. 18 da Resolução nº 43, de 21 de

dezembro de 2001, do Senado Federal.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 498/2010*

Belo Horizonte, 22 de abril de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia 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

Assembléia Legislativa, projeto de lei complementar que altera a Lei nº 5.301, de 16

de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.

O projeto consagra a exigência de nível superior de escolaridade como requisito

mínimo para ingresso nas instituições militares estaduais e, especificamente, do

bacharelado em direito para o Quadro de Oficiais da Polícia Militar, medidas que

valorizam as corporações, reconhecem a relevância de suas atribuições institucionais

e o alto padrão de conduta dos seus integrantes.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto de lei

complementar em questão à elevada análise de seus Nobres Pares.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2010

Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - O inciso V do art. 5º da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

V - possuir ensino superior completo;

(...)

Art. 2º - Ficam acrescentados à Lei nº 5.301, de 1969, os seguintes art. 6º-A e 6-B:

“Art. 6-A - Para o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QO-PM) é

exigido o título de bacharel em direito, realizado em estabelecimento reconhecido

pelo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, sendo o respectivo

concurso público realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 6º-B - Para o ingresso nos Quadros de Praça é exigido o nível superior de

escolaridade, realizado em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino

federal, estadual ou do Distrito Federal, em área de concentração definida em edital.”

Art. 3º - Para fins de transição, por cinco anos, concomitantemente com o previsto

no art. 6º-B da Lei nº 5.301, de 1969, acrescentado por esta lei complementar,

admitir-se-á o nível médio de escolaridade como requisito para o ingresso na carreira

de Praça, exclusivamente para a formação em curso de graduação de nível superior

realizado na própria Instituição.

Parágrafo único - O período de transição previsto no “caput” poderá ser prorrogado

por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - Esta lei complementar 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. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.490/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida Nova, com sede no

Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Vida Nova,

com sede no Município de Congonhas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Eros Biondini

Justificação: A Associação Comunitária Vida Nova, com sede no Município de

Congonhas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem como

finalidade desenvolver atividades voltadas para a promoção humana e para a

formação integral, principalmente dos mais carentes.

Com esse propósito, realiza diversas ações assistenciais; acompanha a reabilitação

de dependentes químicos; ministra atividades de formação profissional, visando à

integração de seus assistidos no mercado de trabalho; apoia campanhas preventivas

contra o uso de drogas lícitas e ilícitas, bem como projetos sociais e educacionais

para crianças e adolescentes; divulga a cultura, o esporte e o lazer; defende a vida, a

família, a maternidade, a criança, o adolescente e o idoso.

Considerando que o trabalho desenvolvido pela entidade é valoroso para o

exercício pleno da cidadania das comunidades mais necessitadas, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.491/2010

Altera o art. 2º da Lei nº 13.371, de 20 de novembro de 1999, que cria a Medalha

Calmon Barreto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.371, de 20 de novembro de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 2º - A cerimônia de entrega da Medalha Calmon Barreto será realizada

anualmente, no dia 15 de dezembro, fazendo parte do calendário oficial do Município

de Araxá.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: A cerimônia de entrega da Medalha Calmon Barreto, realizada

anualmente em Araxá, acontece no dia 19 de dezembro, dia do aniversário do

Município, mas também dia da solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário

da cidade. Por este motivo, atendendo a pedido do Prefeito Municipal, venho solicitar

seja alterado o dia da cerimônia de entrega da Medalha Calmon Barreto para o dia 15

de dezembro, evitando, assim, que duas homenagens tão importantes para o

Município aconteçam no mesmo dia.

Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto.

- 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 4.492/2010

Declara de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município

de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com

sede no Município de Capelinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Independente Esporte Clube, com sede no Município de Capelinha,

é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

Seus estatutos estão registrados no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Capelinha.

Tem por finalidade propocionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e
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desportivas, principalmente o futebol, entre outros objetivos.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos ilustres pares para este

nosso projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.493/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Vila Amanda -

Condevia -, com sede no Município de Baldim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Vila

Amanda - Condevia -, com sede no Município de Baldim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento de Vila Amanda - Condevia -, com

sede no Município de Baldim, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com duração

por tempo indeterminado. Seus estatutos estão registrados no Cartório do 8º Ofício

de Notas da Comarca de Belo Horizonte. Tem por finalidades primordiais combater a

fome e a pobreza, apoiar a população carente, proteger a criança e a velhice, entre

outras.

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

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.494/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Vila Marília Costa, com sede

no Município de Santa Maria de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário Vila Marília
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Costa, com sede no Município de Santa Maria de Itabira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O Conselho Comunitário Vila Marília Costa, com sede no Município de

Santa Maria de Itabira, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de

caráter educacional, cultural e assistencial, visa a, entre outros objetivos, promover a

melhoria da qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo programas de promoção

à saúde, à educação, ao lazer e ao bem-estar da comunidade, coordenando e

supervisionando ações no campo da assistência social e amparando crianças,

adolescentes e idosos carentes.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da referida

entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98. A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente

há mais de um ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não

percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em

atestado.

- 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 4.495/2010

Cria a Política de Modernização Tecnológica na rede pública de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política de Modernização Tecnológica na rede pública de

ensino, que compreende:

I - a instalação progressiva de equipamentos de informação e comunicação que

auxiliem no aprendizado dos alunos e no trabalho dos professores, tornando o ensino

mais dinâmico e atualizado com os avanços tecnológicos existentes, compreendendo:

a) lousas eletrônicas e o respectivo comando;

b) computadores e “lap-tops” com acesso à internet banda larga e interligados à

lousa;



____________________________________________________________________________
936

c) equipamentos sonoros e multimídia para reprodução tanto de material externo

como de produção dos próprios educadores e educandos;

d) rede sem fio (“wireless”), que permita a utilização dos equipamentos e exposição

de conteúdos nos mais diferentes espaços da escola;

II - capacitação de educadores quanto ao melhor uso dos equipamentos e produção

de conteúdo;

III - adequação do espaço físico às novas necessidades.

Art. 2º - A capacitação e a renovação dos equipamentos deverão ser contínuas,

conforme forem significativos os avanços tecnológicos.

Art. 3º - Esta lei destina-se a todas escolas estaduais, inclusive as de caráter

técnico e profissionalizante.

Art. 4º - Para a implementação da política de que trata esta lei, as escolas estaduais

contarão com o devido suporte técnico, operacional e de manutenção dos

equipamentos e sistemas utilizados.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A forma de organização e funcionamento da escola, pensada ainda no

século XIX, leva o aluno a adotar uma postura passiva, colidindo com o seu cotidiano

de rápida e constante transformação.

Atualmente, a taxa de conclusão do ensino médio é de 55% no Brasil,

demonstrando a grande evasão escolar, fruto de uma série de fatores. Dentre os

fatores educacionais, ressalta-se a necessidade de escolas que ofereçam condições

de trabalho para professores, e de aprendizagem significativa e socialização para os

estudantes.

A lousa digital é exemplo da tecnologia a serviço da educação, estimulando a

criatividade do professor e aumentando o aproveitamento do conteúdo pelos alunos,

fugindo da técnica ultrapassada do “cuspe, lousa e giz”, já em uso há cerca de 200

anos.

Diversos países, entre eles a Espanha, já começaram a utilizar as Tecnologias de

Informação e Comunicação (TIC) em seus programas educacionais, visando
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transformar todas as escolas em salas de aprendizagem virtuais, com acesso à

banda larga e “lap-tops” para alunos e professores, criando materiais didáticos

intercambiáveis, cujos módulos podem ser alocados e realocados à vontade pelos

professores de acordo com o perfil de seus alunos e a necessidade de seus projetos.

Utilizando materiais didáticos intercambiáveis e que estimulam o aluno a ser

partícipe de seu aprendizado, evitar-se-á a evasão escolar, além de atrair novos

alunos, que, juntamente com seus educadores, criarão conteúdos de visualização

concreta e mais próximos a sua realidade, formando cidadãos críticos e ativos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.496/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação, nos dispositivos sonoros portáteis,

dos limites nocivos à audição e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os dispositivos sonoros portáteis comercializados no Estado, bem como

suas embalagens e propagandas impressas, deverão alertar o usuário quanto aos

riscos de comprometimento total ou parcial de sua audição que a utilização

prolongada em determinado volume do aparelho, por meio de fone de ouvido, pode

causar.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, os fabricantes ou

comerciantes dos produtos de que trata esta lei deverão atender ao seguinte:

I - fornecer, juntamente com o manual do produto, tabela de limites de tolerância

para ruído contínuo ou intermitente em decibéis, devendo ao lado constar sua

equivalência em unidades de volume utilizadas pelo aparelho;

II - indicar no próprio aparelho, de forma clara e visível, mediante o emprego de

cores e sinais em destaque, os limites para utilização máxima do fone de ouvido em

determinado volume, acima dos quais os riscos de comprometimento irreversível da

audição desaconselhem o uso;

III - indicar na embalagem do aparelho e em sua propaganda impressa observação

quanto aos riscos a que se refere o “caput” deste artigo, sugerindo a leitura atenta do

manual e da tabela de limites de tolerância a que se refere o item I deste parágrafo.
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§ 2º - Para os fins do disposto no item I do § 1º deste artigo, poderá ser utilizado

como referência o anexo I da NR 15 do Ministério do Trabalho, bem como qualquer

outra referência certificada pelos órgãos técnicos competentes.

Art. 2º - Para os fins desta lei, são considerados dispositivos sonoros portáteis,

qualquer aparelho emissor de som, ainda que esta não seja sua única ou principal

função, de tamanho que permita seu transporte pelo usuário junto a si, em bolsas,

sacolas ou peças de seu vestuário, entre os quais rádios, tocadores de áudio,

reprodutores de vídeo e aparelhos celulares.

Art. 3º - Fica proibido o uso de qualquer tipo de invólucro ou dispositivo que impeça

ou dificulte a visualização das advertências ou da imagem nas embalagens dos

produtos mencionados nesta lei.

Art. 4º - 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. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Atualmente, no meio de adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos,

aumentou muito o uso de equipamentos estéreos pessoais - EP -, muitas vezes

usados de maneira inadequada. Esses aparelhos possuem uma grande capacidade

de memória e alta durabilidade da bateria. Além desses fatores, aparece o “design”

dos fones de ouvido. Em todo lugar que percorremos, encontramos pelo menos uma

pessoa utilizando fones de inserção, seja na escola, no trem, no ônibus, na rua, no

parque, seja nas academias de ginástica, etc.

Uma pesquisa divulgada pela “American Speech-Hearing-Language Association”

(ASHA, 2006) efetuou um levantamento dos níveis de pressão sonora, medindo-os

nas diferentes posições do controle de volume em dB NPS, desde o mínimo até o

máximo, em 10 marcas de EP existentes no mercado:

* - O quadro contendo as diferentes posições do controle de volume em dB NPS foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 29.4.2010.

Os especialistas alertam que os fones de ouvido são perigosos porque

potencializam o som. Quando a fonte sonora é externa, a energia se dispersa, ao
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passo que, utilizando-se o fone, a energia é inteiramente direcionada para dentro do

ouvido.

A “Zogby International” (Zogby, J. Survey of teens and adults about the use of

personal electronic devices and head phones. Zogby International, mar. 2006)

realizou uma pesquisa nos Estados Unidos com adolescentes e adultos sobre o uso

de estéreos pessoais e fones de ouvido. A pesquisa envolveu 1000 pessoas com

aplicação de um questionário com aproximadamente 39 questões, das quais 301

eram adolescentes e foram respondidas 30 questões. Os resultados envolvendo o

uso de estéreos pessoais revelaram que 78% dos adolescentes utilizam esse

dispositivo eletrônico comparado com 36% dos adultos, além do que os adultos usam

por mais tempo, enquanto os adolescentes preferem o volume mais elevado. Porém

na mesma proporção, ambos não sabem a respeito de uma possível perda auditiva.

No entanto 58% dos adolescentes não abaixariam o volume nem a quantidade de

exposição nem modificariam os fones de ouvido, a fim de prevenir uma perda

auditiva.

No Brasil, recentemente, realizaram-se muitas campanhas voltadas à educação e à

conscientização dos adolescentes quanto ao uso exagerado dos fones de ouvido em

aparelhos sonoros pessoais, indo este projeto ao encontro da finalidade educativa

veiculada por tais campanhas.

Entretanto, acredita-se que não apenas a campanha educativa, mas também a

informação ao usuário do aparelho seja de grande importância para redução dos

índices acima.

Nesse sentido, não basta a mera informação; é necessário ainda que tais aparelhos

contenham os alertas e sinais necessários destinados à orientação do usuário, de

modo a facilitar o uso do aparelho dentro dos limites seguros à sua saúde auditiva.

Por tudo o que foi exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.497/2010

Dispõe sobre o pagamento com cartões de crédito e débito nos estabelecimentos
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comerciais do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As administradoras de cartão de crédito e os estabelecimentos bancários

do Estado devem assegurar ao cliente a efetivação, por contato telefônico ou por

outro meio eletrônico, de saque e de pagamentos por serviços ou produtos com uso

de cartão de crédito ou de débito nos estabelecimentos comerciais e congêneres nas

seguintes condições:

I - quando houver falha ou erro na leitura no dispositivo dos estabelecimentos

comerciais e caixas eletrônicos;

II - quando houver falha no cartão, dano ou outro impedimento técnico que impeça

a conclusão da operação;

III - quando houver problemas no sistema eletrônico da instituição bancária e da

administradora de cartão de crédito.

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 Reuniões, 27 de abril de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei visa coibir qualquer tipo de constrangimento sofrido

pelos consumidores nos estabelecimentos comerciais, quando imprevistos ocorrem

durante a efetivação da compra com o uso de cartão de crédito ou de débito,

especialmente quando o consumidor possui saldo em sua conta.

Mostra-se inadmissível que o cidadão, que paga regularmente suas taxas pelo

serviço bancário ou pelo crediário eletrônico, tenha sua compra cancelada ou passe

por transtornos na obtenção de produtos e serviços, quando o erro independe de sua

ação. As instituições bancárias ou de administração de cartão de crédito precisam

assegurar aos seus clientes uma alternativa coerente e segura para a prestação do

serviço contratado.

Em um momento em que a sociedade tenta se proteger das ações de criminosos

evitando o transporte de valores em dinheiro para realizar compras ou obter serviços,

os bancos oferecem em seus pacotes publicitários a facilidade do uso do cartão. No
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entanto, não garantem ao cliente uma alternativa para casos em que problemas

venham a ocorrer nos sistemas eletrônicos mantidos por eles ou durante a operação

do cartão, ainda que o cliente tenha em sua conta saldo disponível.

Em face do exposto e por entender que a medida se revela justa e oportuna,

apresentamos este projeto, contando desde já com o apoio dos nobres pares a 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 4.498/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de Minas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Roque de

Minas imóvel com as respectivas benfeitorias, com área de 1ha (um hectare), situado

na Fazenda do Sobradinho, Distrito de Guia Lopes, registrado sob o n° 11.943, a fls.

197 do Livro 3-J, no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Piumhi.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

estoque de materiais e ao apoio a obras.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Justifico tal pedido tendo em vista que o imóvel situado na comunidade

do Sobradinho não está sendo usado e existe uma construção desativada no 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 4.499/2010

Declara de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no Município de
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Senador Firmino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no

Município de Senador Firmino.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: O Nacional Futebol Clube, com sede no Município de Senador Firmino,

é entidade desportiva e recreativa, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover

o bem-estar social da sua comunidade, principalmente das crianças e adolescentes,

por meio do incentivo ao esporte amador, principalmente o futebol.

Com esse propósito, desenvolve a educação física em todas as suas modalidades,

promove reuniões de caráter esportivo, social, cultural e cívico e mantém o Estádio

Hermínio Oliveira Fernandes, para a realização de campeonatos de futebol.

Considerando o valor do trabalho desenvolvido pela entidade, 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 4.500/2010

Declara de utilidade pública a Associação Apícola do Médio Piracicaba - Apimel -,

com sede no Município de Rio Piracicaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Apícola do Médio

Piracicaba - Apimel -, com sede no Município de Rio Piracicaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Neider Moreira

Justificação: A entidade em epígrafe atende todos os requisitos da Lei nº 15.430, de

2005. A Associação Apícola do Médio Piracicaba - Apimel -, fundada no ano de 2003,
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no Município de Rio Piracicaba, tem por finalidades prestar todo serviço que possa

contribuir para o fomento das atividades apícolas do microprodutor rural, manter em

sua fundamentação todas as normas e critérios vigentes de proteção e equilíbrio

ambiental, além de promover a inclusão social.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

- 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 4.501/2010

Declara de utilidade pública a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e

Artesanato de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio,

Indústria e Artesanato de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a Câmara

Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Artesanato de Minas Gerais, com sede no

Município de Belo Horizonte, que se encontra em funcionamento regular há mais de

um ano e tem por finalidade estatutária a cooperação para desenvolvimento das

relações econômica entre o Brasil e a Itália.

A referida Câmara exerce ação de propaganda em favor do comércio, da indústria,

do artesanato e da agricultura italiana e brasileira, além de várias outras atividades,

tais como a cooperação em ações de promoção dos interesses do comércio,

indústria, artesanato, na melhor forma possível, de produtos italianos e brasileiros.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.502/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São Francisco o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura Municipal de São

Francisco imóvel com área de 28.679m² (vinte e oito mil seiscentos e setenta e nove

metros quadrados), e respectivas benfeitorias, situado nesse Município, registrado

sob o nº 01/2535, a fls. 575 do Livro 2 DRg, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de São Francisco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de casas populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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, 27 de abril de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade formalizar a doação de um

terreno do Estado à Prefeitura Municipal de São Francisco, tendo em vista que esse

imóvel, em oportunidade anterior, foi doado ao Estado.

O referido terreno está situado na localidade de Travessão e, atualmente, encontra-

se desocupado, não possuindo nenhuma serventia para o Estado, por isso estamos

propondo a doação em tela, com o objetivo de construção de casas populares para

atender as famílias carentes dessa região.

Assim, esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares para que

esta proposição seja aprovada e transformada em lei, de forma a permitir a

concretização do importante pleito consignado em seu texto.

- 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 4.503/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Águas Novas, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Águas Novas, com sede

no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Águas Novas, com sede no Município de Ipatinga,

fundada em 14/7/99, é uma instituição de direito privado que exerce atividades

filantrópicas, sem fins lucrativos e beneficentes e que desenvolve importantes

trabalhos na área social. Busca integrar e dinamizar as ações da comunidade,

promovendo o desenvolvimento educacional, social e cultural dos seus associados,

visando proporcionar melhores condições de vida, principalmente aos idosos e

famílias carentes. A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é

constituída por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções e

que a entidade está em funcionamento regular, atendendo, dessa forma, os requisitos

legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.504/2010

Declara de utilidade pública a Casa União pelo Desenvolvimento do Vale do

Piranga - Cadevapi -, 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 União pelo Desenvolvimento do

Vale do Piranga - Cadevapi -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.
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Jayro Lessa

Justificação: A Casa União pelo Desenvolvimento do Vale do Piranga - Cadevapi -,

com sede no Município de Belo Horizonte, é sociedade civil sem fins lucrativos, de

cunho assitencial, que desenvolve ações sociais destinadas à população da

comunidade do Bairro São Gabriel, visando contribuir para seu desenvolvimento e

para a melhoria de sua qualidade de vida.

Assim, como disposto em seu estatuto, a Cadevapi atua na promoção gratuita da

educação e da cultura, no fomento de programas e ações voluntárias, além de

realizar estudos e pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias

alternativas e à garantia da segurança alimentar e nutricional, prestando, assim,

serviços de relevante interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 29/10/2006, a referida entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual faz jus a esse título.

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 4.505/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de São Pedro da União, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de São Pedro da União, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de São

Pedro da União encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades
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assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas

com deficiência, especialmente com deficiência mental, buscando assegurar-lhes o

pleno exercício da cidadania. Além disso, busca estimular a realização de

estatísticas, estudos e pesquisas em relação à pessoa com deficiência, propiciando o

avanço científico e a permanente formação dos profissionais e dos voluntários que

atuam na Associação.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias, cumprindo assim os requisitos legais para

concessão do título de utilidade pública.

Pela 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 4.506/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Nosso Lar, 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 Beneficente Nosso Lar,

com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Ruy Muniz

Justificação: A Associação Beneficente Nosso Lar, com sede no Município de

Montes Claros, tem por finalidade a assistência social e educacional sem nenhuma

descriminação.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da referida

Associação encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98.

É importante destacar que a entidade funciona regularmente há mais de um ano e
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que sua diretoria é composta de pessoas idôneas, não remuneradas pelas funções

que exercem, conforme declaração anexa.

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 4.507/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os depósitos de pneus novos ou usados, ferros-

velhos e afins utilizarem sistemas de cobertura para evitar acúmulo de água que se

torna foco gerador do mosquito aedes aegypti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a instalação de cobertura fixa ou desmontável nos depósitos

de pneus novos ou usados, ferros-velhos e afins, para evitar acúmulo de água que se

torna meio propício para a proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor da

dengue.

Parágrafo único - A cobertura deverá ser de material rígido, a fim de evitar bolsões

acumuladores de água.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na 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, 27 de abril de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade contribuir com todas as ações

governamentais que tenham como meta o combate ao mosquito aedes aegypti,

transmissor da dengue.

A dengue assume hoje a característica de uma grande epidemia nacional e mesmo

diante de todas as campanhas de conscientização veiculadas na mídia e de todos os

recursos destinados ao combate da doença, sentimos uma sensação de impotência

diante desse mal que assola o nosso país. O combate ao mosquito deve ser feito de

duas maneiras: eliminando os mosquitos adultos e, principalmente, acabando com os
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criadouros de larvas. Para isso é importante que recipientes que possam encher-se

de água sejam descartados ou fiquem protegidos com tampas. Qualquer recipiente

com água e sem tampa, inclusive as caixas d’água, podem ser criadouros dos

mosquitos que transmitem dengue.

Entendemos que se faz necessária a aprovação deste projeto de lei como uma

forma de coibir a proliferação do mosquito vetor da dengue, uma vez que apenas as

campanhas de conscientização promovidas pelas autoridades públicas não estão

fazendo com que a população contribua efetivamente no combate a doença.

Diante do exposto, esperamos que este projeto se torne uma poderosa ferramenta

na luta pela prevenção deste grande mal que atormenta o nosso país.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.508/2010

Declara de utilidade pública a Associação Rede União de Resplendor - Rede Unir -,

com sede no Município de Resplendor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rede União de

Resplendor - Rede Unir -, com sede no Município de Resplendor.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Ivair Nogueira

Justificação: A Associação Rede União de Resplendor – Rede Unir –, com sede no

Município de Resplendor, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente

constituída, que tem por finalidade promover a integração entre o setor privado, a

sociedade civil organizada, a comunidade e o governo; garantir o incentivo às

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 interesses particulares

em detrimento do coletivo; promover a ética, a cidadania, os direitos humanos, a

democracia e outros valores universais; articular parcerias e capitação de recursos
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para organizações com interesse no desenvolvimento da região; promover o

desenvolvimento econômico, cultural, social e ambiental do Município.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 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 4.509/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM,

com sede no Município de Cordisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Educativa

Cordisburgo FM, com sede no Município de Cordisburgo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Irani Barbosa

Justificação: A Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM vem prestando à

comunidade relevantes serviços de caráter filantrópico e beneficente, de natureza

educacional, cultural, desportiva e ecológica, entre outras.

Sendo declarada de utilidade pública, a entidade terá mais facilidade para

desenvolver seu trabalho, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres Deputados

à aprovação deste projeto, uma vez que a Associação preenche todos os requisitos

exigidos pela legislação em vigor para tal fim.

- 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 4.510/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Renascer - ACR -, com sede
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no Município de Paraopeba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira Renascer -

ACR -, com sede no Município de Paraopeba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Doutor Viana

Justificação: A Associação de Capoeira Renascer - ACR -, com sede na Praça

Expedicionário Fernandes, nº 140, Centro, no Município de Paraopeba, fundada em

31/10/93, é uma associação sem fins lucrativos e com duração por tempo

indeterminado.

Essa Associação tem por finalidades a prática de esporte e a cultura de caráter

amador.

- 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 4.511/2010

Declara de utilidade pública a Associação Gospa Mira, 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 Gospa Mira, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Associação Gospa Mira, com sede no Município de Belo Horizonte,

tem como atividades: promover ações e prestar serviços gratuitamente de atenção às

necessidades da criança, do jovem e da família; participar, criar programa de rádio e

televisão, elaborar, promover e apoiar estratégias e ações inovadoras e

comprometidas com o atendimento às necessidades do desenvolvimento da criança e

do jovem, visando sua aplicação prática em larga escala; contribuir para o
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estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,

estadual e municipal, visando garantir a universidade e a qualidade da atenção à

criança e ao jovem e a proteção à sua família na perspectiva de concretizar o direito e

as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento

humano e social. É um trabalho de grande alcance social que merece ser

reconhecida como entidade de utilidade pública estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.512/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias afixarem mensagens

contrárias ao uso de drogas em talões de cheques e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigadas as instituições bancárias localizadas no Estado a imprimir

mensagens sobre os malefícios resultantes do uso das drogas em selos adesivos que

deverão ser apostos na contracapa dos talões de cheque e nos cartões de crédito por

elas fornecidos.

Art. 2º - As mensagens de que trata essa lei deverão ser afixadas na forma como

dispõe o art. 1° em todos os talões de cheques e ca rtões destinados a todos os

clientes das instituições.

Art. 3º - As mensagens deverão conter advertências sobre os malefícios

decorrentes do uso de drogas, por intermédio de frases de efeito ou textos científicos

que condenam esse uso, de forma simultânea ou alternada.

Parágrafo único - As mensagens afixadas de forma alternada deverão variar, no

máximo, a cada seis meses.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em análise visa combater o uso de drogas através do

esclarecimento dos seus malefícios. Analisando o crescimento do uso de

entorpecentes em nosso Estado, o que constitui, na atualidade, séria e persistente
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ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos,

econômicos, sociais e culturais de todos os Estados e sociedades, é que buscamos

através de legislação específica, orientar a sociedade quanto aos malefícios

decorrentes deste uso.

A disseminação da droga cresce em dimensões assustadoras, e o problema, claro,

não está restrito ao Brasil ou a Minas Gerais. A droga vicia e, por fim, mata suas

vítimas; no entanto, antes de matá-las deixa um rastro de destruição e violência por

onde passa.

Em nossos dias, temos visto o crescimento das apreensões de uma droga, o

“crack”, o que evidencia o aumento de seu consumo no País. Em 2006, foram

apreendidos 145 mil quilos das pedras no Brasil, e, em 2007, esse total chegou a

578.060 quilos. Sem prevenção e repressão eficiente, o “crack” avança em capitais e

cidades médias brasileiras. No meu ponto de vista, trata-se de uma epidemia que

aumenta a lotação dos hospitais e deixa nossa sociedade refém dos seus resultados.

Na esteira do despreparo do poder público e da sociedade em relação à prevenção, à

repressão e ao tratamento dos efeitos da droga, o consumo do “crack” avança com

desenvoltura no Brasil e faz multiplicar relatos de sua gravidade nas grandes capitais

e cidades do interior.

É por esses motivos que reputamos a presente propositura como de alta relevância

e contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

- 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 4.513/2010

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades das Associações de Produtores Rurais localizadas no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades das Associações de Produtores Rurais

localizadas no Estado.

Parágrafo único - A declaração de utilidade pública de cada Associação de Produtor
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Rural, unidade autônoma e dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei

específica, na forma da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: As Associações de Produtores Rurais têm o papel de representar e

defender os direitos dos produtores rurais, gerando melhoria das condições de

trabalho para o produtor rural, seu objetivo maior, e dando representatividade política

para a classe.

A solidificação da representatividade das entidades faz com que as Associações

dos Produtores Rurais de Minas Gerais participem das principais decisões políticas

do setor em âmbito nacional, estadual e local. Com essa representatividade, os

produtores rurais podem estabelecer parcerias com o poder público, o que traz

grandes benefícios para a classe.

Por tais razões, conto com o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto

de lei, que propõe o justo reconhecimento dos fundamentos éticos e das obras

sociais das Associações de Produtores Rurais em Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.514/2010

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Rio Verde, com sede no

Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Rio Verde, com

sede no Município de São Lourenço.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Rio Verde, com sede no Município de São Lourenço, que está em pleno

funcionamento desde 22/3/99 e é uma sociedade civil, com número ilimitado de
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sócios.

A entidade tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-

culturais e desportivas, principalmente o futebol, podendo, ainda, praticar ou competir

em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol

feminino.

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.  Esperamos, portanto, contar com

o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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 4.515/2010

Acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, que

isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos, na forma que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, fica acrescida do

seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Incluem-se entre os beneficiários os assentados de perímetros

irrigados públicos caracterizados como agricultura familiar.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos é de suma importância, pois

visa incluir, entre os beneficiários da Lei nº 14.313, todos os assentados de

perímetros irrigados públicos caracterizados como agricultores familiares.

Como exemplo, podemos citar os produtores da etapa 1 do Jaíba, pois muitos, por

falta de condições financeiras, não possuem a titulação das terras e,

consequentemente, não conseguem crédito rural em banco.
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Portanto, é justo que esses irrigantes também fiquem isentos da taxa de escritura

da propriedade, além das outras referidas na lei.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.516/2010

Altera o art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o

cadastro de entidades representativas de despachantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - O Sistema de Registro Automotivo de Veículos - SRAV -, cuja finalidade é

a agilização do pré-registro, emplacamento, selagem de placas em veículos novos e

o acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de dados

pelo sítio do Detran-MG, será disponibilizado exclusivamente para o registro de

veículos novos e usados para os despachantes documentalistas devidamente

inscritos no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de

Minas Gerais - CRDD-MG.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: A presente alteração da Lei nº 18.037, de 2009, no seu art. 3º, refere-

se à necessidade de se identificar quem os são os despachantes documentalistas

como categoria profissional, tendo em vista a existência do Conselho Federal e do

Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais.

Isso porque a autorização para exercer a profissão decorre do deferimento da

inscrição no próprio conselho profissional, em procedimento administrativo pelo qual

são apuradas e comprovadas a habilitação técnica e as demais condições exigidas

para o exercício da profissão. Essa orientação da exigência de inscrição em conselho
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profissional decorre da doutrina e da jurisprudência. Conforme pontifica Hely Lopes

Meirelles “essa inscrição, ao mesmo tempo em que legitima o exercício profissional,

submete o inscrito a regras específicas de conduta e o sujeita a uma

responsabilidade administrativa (paralela à responsabilidade civil e penal) por

eventuais transgressões das mencionadas regras”. Nota-se que a correção do art. 3º

se faz necessária porque para o desempenho da profissão de despachante

documentalista é necessária prévia e devida inscrição no Conselho Regional dos

Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-MG. São essas

as razões da propositura deste projeto.

- 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 4.517/2010

Dispõe sobre a afixação de placas em cartórios sobre a isenção das taxas de

emolumentos cartorários, dispostos nas Leis nºs 12.461, de 1997 e 13.643, de 2000 e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória nos cartórios competentes ao registro de títulos e

documentos, e civis das pessoas jurídicas das entidades de assistência social a

afixação de placa, cartaz ou qualquer outro meio que informe a isenção das taxas de

emolumentos cartorários, registros de seus atos constitutivos, inclusive alteração de

atas e autenticações, como disposto nas Leis nºs 12.461, de 1997 e 13.643, de 2000.

Parágrafo único - A afixação a que se refere o “caput” ocorrerá em locais de grande

visibilidade.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o responsável pelo

estabelecimento a penalidades previstas na Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro

de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, em seus art. 32 e 33.

Art. 3º - A fiscalização deverá ser exercida pelo juízo competente, assim definido na

órbita estadual sempre que necessário, de acordo com Lei Federal nº 8.935, de 1994.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Doutor Rinaldo Valério
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Justificação: A sociedade civil vem notoriamente se organizando em forma de

associações e entidades beneficentes, visando fortalecer e dar densidade às

inúmeras necessidades das comunidades que tem representação democrática. Essas

organizações populares contam com o trabalho voluntário de cidadãos

desinteressados de qualquer ganho financeiro, os quais investem sem esperar

receber de volta os poucos recursos de que dispõem na implementação de ações

sociais e de ajuda humanitária, mantendo vivo o ideário que norteia esses grupos

voluntários e que vai impresso em seus estatutos sociais.

Considerando-se que esses serviços são prestados por notários, tabeliães e oficiais

de registro, que são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem o Estado

delega o exercício das atividades mediante o recebimento dos emolumentos, e

considerando-se ainda o caráter público dos serviços prestados pelas associações e

demais entidades beneficentes, é justo acolher esta proposta, que resguarda um

direito previsto nas Leis nºs 12.461, de 1997 e 13.643, de 2000, de isenção dos

pagamentos de emolumentos cartorários.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa à aprovação do projeto em questão.

- 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 4.518/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Restauração com Amor e Arte - Restaurart -,

com sede no Município de São João do Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Restauração com Amor e Arte

- Restaurart -, com sede no Município de São João do Manhuaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2010.

Carlos Gomes

Justificação: O Instituto Restauração com Amor e Arte é uma entidade sem fins

lucrativos, que tem como meta auxiliar a formação de jovens e adultos com a
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promoção da cultura, da defesa do patrimônio histórico e artístico, da segurança

alimentar, da assistência social, da ética, da cidadania, dos princípios e dos bons

costumes.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.876/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Grupo de Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro

pelos 61 anos de sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.877/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao jornal “A Folha de Paraopeba” pelos cinco anos de sua

fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.878/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Escola Estadual Professor Tonico Leite, do Município de

Formiga, pelos 36 anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.879/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação para o Desenvolvimento e Crescimento

Humano pelos quatro anos de sua constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.880/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sgt. BM Roverci Oliveira da Silva de Jesus por sua atuação

no 8º Cross Country, realizado em Sabará. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.881/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sociedade Recreativa Marlúcio Pereira Rancho das Flores

pelos 27 anos de sua constituição.

Nº 5.882/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário de General
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Carneiro pelos 24 anos de sua constituição. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 5.883/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Saci Clube de Serviço pelos 19 anos de sua constituição. (-

À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.884/2010, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado ao

Subsecretário da Casa Civil pedido de informações sobre os valores gastos com

publicidade nos últimos quatro anos pelo governo de Minas Gerais. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.885/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal de Uberlândia pedido de

autorização, em caráter de urgência, da implantação dos novos câmpus dessa

Universidade em Monte Carmelo e Patos de Minas, conforme aprovação pelo

Ministério da Educação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.886/2010, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT em Minas Gerais pedido de providências para a

instalação de uma lombada eletrônica, ou sinalização equivalente, na Rodovia BR-

459, no perímetro urbano do Município de Congonhal.

Nº 5.887/2010, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornal "O Tempo" pelo lançamento da campanha Viver Mais. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 5.888/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à 4ª Região Integrada de Segurança Pública pedido de informações

sobre o combate ao crime em sua área de atuação, incluindo estatísticas e dados

sobre resolução de crimes.

Nº 5.889/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da empresa Serviços de Saneamento Integrado do Norte

e Nordeste de Minas Gerais S.A. - Copanor - pedido de informações sobre a

qualidade da água destinada ao consumo humano nas comunidades indígenas.

Nº 5.890/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre a qualidade

da água destinada ao consumo humano nas comunidades indígenas.
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Nº 5.891/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de informações relativas ao

impacto das obras do Proacesso, no trecho entre os Municípios de Januária, Cônego

Marinho e Miravânia, sobre as comunidades indígenas da região.

Nº 5.892/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Planejamento pedido de informações relativas ao

impacto das obras do Proacesso, no trecho entre Januária, Cônego Marinho e

Miravânia, sobre as comunidades indígenas da região.

Nº 5.893/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de informações sobre o

tratamento dado aos indígenas presentes na Feira de Artesanato de Belo Horizonte,

em 18/4/2010. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 5.894/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que seja

realizada reunião com representantes das comunidades indígenas afetadas pelas

obras do Proacesso no trecho entre Januária, Cônego Marinho e Miravânia, a fim de

discutir esse impacto ambiental, as medidas que poderiam diminuí-lo e a viabilidade

da modificação do traçado da rodovia.

Nº 5.895/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências a fim de

que seja reservado um espaço permanente na Feira de Artesanato para as

comunidades indígenas comercializarem seu artesanato. (- Distribuídos à Comissão

de Direitos Humanos.)

Nº 5.896/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações relativas ao

impacto das obras do Proacesso, no trecho entre Januária, Cônego Marinho e

Miravânia, sobre as comunidades indígenas da região. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.897/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que a

custódia de presos atualmente sob a guarda da Polícia Civil, na Zona da Mata, seja

assumida por essa Pasta, segundo cronograma a ser elaborado e apresentado pela
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Subsecretaria de Administração Prisional.

Nº 5.898/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências a fim de que

seja reforçada a interiorização do Programa Fica Vivo, em especial na Zona da Mata.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Leonardo

Moreira e João Leite e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública e de Administração Pública e do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, primeiramente quero parabenizar o Deputado Sargento Rodrigues pela

leitura das correspondências e dos encaminhamentos do Governador do Estado a

esta Casa, especialmente pela leitura em alemão feita neste Plenário. Sr. Presidente,

deixando de lado as brincadeiras, o que me traz a esta tribuna é um assunto até certo

ponto delicado, mas que diz respeito ao dia a dia e às obrigações dos parlamentares

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Há exatamente uma semana, a

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a qual presido, em

conjunto com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, fez uma

visita a Ribeirão das Neves, com a Deputada Gláucia Brandão e o Deputado Carlos

Gomes. Visitamos uma escola estadual para averiguar alguns problemas que estão

acontecendo de forma recorrente no Estado de Minas Gerais. Refiro-me às

empreiteiras contratadas pelo Estado para fazer reformas e ampliações em escolas

estaduais, que estão deixando as obras sem que elas estejam concluídas.

Recebemos a visita da Vereadora Maria, de Ribeirão das Neves, que nos relatou a

preocupação dessa escola estadual. A escola havia recebido do governo do Estado

aproximadamente R$500.000,00 para obras de reforma e ampliação da sua rede

física. Mas a empreiteira deixou as obras inacabadas, e essa situação traz risco à

segurança e à saúde dos mais de 1.600 alunos que frequentam a escola. Dessa

forma, eles se encontram desamparados, já que a empreiteira abandonou as obras
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de reforma e ampliação da escola. Esse não é o primeiro caso que aconteceu no

Estado. Como presido a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

desta Assembleia Legislativa, já havia recebido demandas de outras escolas

estaduais que se encontravam e se encontram na mesma situação. Então

resolvemos tratar profundamente desse assunto e chegamos a algumas conclusões

que muito nos preocupam. É bom que fique claro que todos nós, desta Casa, temos

plena consciência daquilo que constitui nossa obrigação e nosso dever.

Uma dessas obrigações é fiscalizar e acompanhar o que vem sendo feito pelo

Poder Executivo. Neste caso a Secretaria de Educação vem fazendo excepcional

trabalho de reforma, de reestruturação da rede física das escolas estaduais nos

quatro cantos do Estado. Porém, em razão da vontade e da determinação da Sra.

Secretária em ver os processos acontecerem com maior agilidade, com maior

presteza, a Secretaria de Educação resolveu, por bem, delegar a administração das

obras às Diretoras das escolas estaduais. Então o dinheiro é repassado pela

Secretaria de Educação às escolas por intermédio da Caixa Escolar; a licitação é feita

e conduzida pela Diretora da escola. Depois de escolhida a empresa vencedora, a

Diretora faz o acompanhamento da obra e libera os pagamentos conforme a medição

apresentada pelas empreiteiras à escola. O que nos preocupa, Sr. Presidente, é que,

em 90% dos casos - não estou aqui desmerecendo ou diminuindo a competência das

Diretoras das escolas, pelo contrário -, as Diretoras das escolas estaduais não têm

competência técnica para verificar “in loco” se o valor apresentado pelos empreiteiros

foi realmente gasto naquela etapa da obra. Chegamos à conclusão de que existe, no

Estado, um pequeno grupo de empreiteiras que estão agindo de má-fé na Secretaria

de Educação, para assim tomar o dinheiro público e não terminar, não concluir as

obras das escolas estaduais. A escola a que me referia é a Escola Estadual Manoel

Martins de Melo, em Ribeirão das Neves. A empresa que venceu a licitação naquela

escola chama-se Lar Minas Engenharia Ltda. Ela venceu 12 licitações de escolas em

Ribeirão das Neves; dessas 12, inúmeras tiveram problemas, e as obras não foram

concluídas. Na visita que realizamos à Escola Manoel Martins de Melo, estivemos

com a Superintendente de Ensino, com representantes da Secretaria de Educação e

com a Diretora da escola, que, no primeiro momento, se encontrava muito
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ressabiada, preocupada, achando que estávamos ali para colocá-la contra a parede.

Porém deixamos claro que não era esse o motivo, pois a Assembleia Legislativa

estava ali para ser parceira da escola, da Secretaria de Educação, da

Superintendência de Ensino, a fim de resolver, de uma vez por todas, estes

problemas que vêm ocorrendo em alguns casos de reforma e ampliação de escolas

estaduais. O que acontece, Sr. Presidente? Empreiteiras agem de má-fé e

apresentam preços muito baixos para realização de obras de reforma e ampliação.

Assim vencem a licitação, porque as Diretoras das escolas, que na verdade são as

responsáveis pela escolha das empresas, acabam escolhendo a empresa que

apresenta o menor preço, sem consciência nem capacidade técnica para fazer leitura

de que, com aquele preço, é impossível concluir tal obra. Então entregam a obra para

a empreiteira que apresenta o menor preço. Ela dá início às obras e apresenta,

depois de dois ou três meses, planilha pedindo para que sejam pagos 70%, 80% do

valor total. Como não tem competência técnica para constatar se até aquele momento

foram despendidos 70%, 80% dos recursos, a Diretora acaba pagando ao

empreiteiro, que larga a obra do jeito que está, pela metade, e some.

O dono da empresa Lar Minas Engenharia Ltda. sumiu. Dizem que já está na

Argentina e que não voltará a Minas Gerais. Então esse foi um caso que muito nos

preocupou. A minha Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e a

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática fizeram essa visita. Na

visita “in loco”, a Secretaria de Educação, por meio de seus representantes, e a

Superintendência de Ensino pediram-nos 30 dias, a contar do último dia 20 de abril,

para nos apresentar a situação real das obras que se encontram com problema em

todo o Estado de Minas Gerais, bem como as soluções que serão apresentadas para

essas escolas que tiveram suas obras paralisadas em função da má-fé de algumas

pequenas empreiteiras, as penalidades, enfim, o que será feito pelo Estado contra

esses empresários que buscam receber dinheiro público, não entregando, em

contrapartida, a obra contratada. Então, em 30 dias - aproximadamente no dia 20 de

maio -, receberemos nesta Casa a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas e a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, bem como os

representantes da Secretaria de Educação para tratarmos desse assunto, fazermos
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um levantamento, um apanhado geral da situação das escolas que não tiveram suas

obras concluídas em função da má-fé de alguns empreiteiros - são poucos -, que

agem de má-fé. Um caso muito parecido aconteceu em Peçanha, na região Centro-

Nordeste mineira, onde duas escolas estaduais, a Adelardo da Cunha Pereira e a

Sady da Cunha Pereira, também tiveram suas obras paralisadas por empreiteiras que

não conseguiram entregar o serviço. Como as duas escolas de Peçanha e a de

Ribeirão das Neves, existem outras na mesma situação.

Sr. Presidente, venho, porém, a esta tribuna para deixar muito claro que não há

vontade majoritária por parte desta Casa nem de seus parlamentares de trabalhar

contra a Secretaria de Estado de Educação, contra o governo do Estado, contra as

Diretoras de escola e contra as Superintendências de Ensino. O que queremos é ser

parceiros do governo do Estado e da Secretaria de Educação para impedirmos que

casos como esses voltem a acontecer. Já estamos colhendo sugestões dos

parlamentares desta Casa para serem apresentadas na reunião que será realizada

com a Superintendência de Ensino e com a Secretaria de Educação no dia 20 de

maio. Não podemos deixar que o carro-chefe da Secretaria de Educação, que são as

reformas e ampliações feitas nos últimos sete anos, fique paralisado. Os servidores

da educação têm plena consciência de que houve uma revolução na rede física das

escolas estaduais nos últimos sete anos. Não podemos deixar que isso se paralise

por conta da má-fé de poucos empreiteiros que agem apenas para receber o dinheiro

público, não entregando, em contrapartida, aquilo que foi contratado. Então, Sr.

Presidente, registro que a Assembleia Legislativa cumpre mais uma vez o seu papel

de fiscalizar, de acompanhar o Poder Executivo. Estaremos aqui como parceiros dele

nessa empreitada, vigilantes, atentos às empreiteiras e aos empreiteiros que agem de

má-fé. Posso assegurar aos alunos da rede estadual de ensino do Estado de Minas

Gerais, às Diretoras, às professoras e aos demais funcionários que todas as obras

serão concluídas. Esse é o nosso objetivo principal. No caso especial da Escola

Estadual Manoel Martins de Melo, há até risco de desabamento de um morro de terra

que se encontra atrás da escola. Se ele resolver ceder, entrará dentro de algumas

salas de aula. A Secretaria de Educação e a Superintendência de Ensino daquela

região já nos deu o aceno de que esses problemas estão sendo resolvidos, ou seja,
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de que em aproximadamente 30 ou 40 dias uma nova empresa estará “in loco”

resolvendo esse problemas e acabando com as aflições da Diretora, das professoras

e até mesmo dos próprios alunos. Sr. Presidente, isso é a Assembleia Legislativa e

suas Comissões cumprindo o seu papel, fiscalizando e sendo parceira do governo do

Estado para que problemas como esse não voltem a ocorrer e para que possamos

adentrar na próxima gestão - seja de quem for -, com toda a rede física da Secretaria

de Estado de Educação reestruturada, partindo, então, para uma nova fase,

resolvendo um problema que já se arrasta há muitos e muitos anos, em busca da

melhoria da qualidade da remuneração dos servidores, principalmente daqueles da

área da educação. Tenho certeza de que até o dia 31 de dezembro deste ano o

governo do Estado entregará todas as obras. Assim, teremos a rede física de escolas

estaduais toda reformada e ampliada, pronta para atender dignamente os alunos da

rede estadual de ensino de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

- Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, as

Sras. Deputadas, os telespectadores da TV Assembleia e, em especial, os servidores

administrativos da Polícia Civil, que estão atentos à tramitação do projeto constante

na mensagem do Governador lida aqui hoje. Trata-se do projeto de lei complementar

que requer a reestruturação das carreiras da Polícia Civil. Os técnicos e os auxiliares

administrativos há muito tempo estão pedindo socorro, tendo em vista a situação

desesperadora em que vivem.

Antes de adentrar o tema propriamente dito, gostaria de reforçar as palavras

balizadas do ilustre Deputado Gustavo Valadares, Presidente da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Ele traz à tribuna uma denúncia que

também consideramos extremamente grave, uma vez constatado que o dinheiro

público está sendo usado de forma indevida, prejudicando justamente as escolas

públicas estaduais mineiras. Isso realmente nos preocupa. É preciso que o governo

do Estado e o Poder Executivo tomem uma atitude mais rigorosa em relação a isso.

Talvez esteja na hora de fazermos um cadastro das más empreiteiras, que, aliás,

devem ser banidas do serviço público. Afinal, se as empreiteiras estiverem utilizando



____________________________________________________________________________
967

esse artifício para, em nome de uma licitação, começarem uma obra e deixá-la pela

metade, elas precisam de um controle rigoroso. Então, é preciso haver um cadastro

delas, um SPC dessas empreiteiras, porque o cidadão comum, quando pratica uma

irregularidade, logo tem seu nome no Serasa ou no SPC, sendo extirpado do

mercado. Agora, isso não ocorre com as grandes empreiteiras. Com certeza,

precisamos de uma fiscalização mais rigorosa. O Deputado Gustavo Valadares traz

essa denúncia justamente num momento que também vemos coisas escabrosas

ocorrer em Minas Gerais. Por último, falaremos da questão da assinatura do contrato

do governo do Estado com o Banco do Brasil para a folha de consignação e

pagamento dos seus servidores.

Um contrato que foi assinado na calada da noite de 2009, no final do ano, às

vésperas do Natal e sem publicidade alguma ou discussão com os servidores e com

esta Casa. Um contrato que criou privilégio para o Banco do Brasil em relação à folha

de consignação e ao pagamento dos servidores e que trouxe, para os cofres do

Estado, R$1.200.000.000,00, contrato esse que foi assinado por alguém que não é

nem Gerente-Geral, mas sim Gerente Regional do Banco do Brasil. Essa situação

muito nos preocupa. Aliás, o Promotor Baeta, do Ministério Público de Defesa do

Consumidor, questionou os termos do contrato, já que se criava privilégio para o

Banco do Brasil, quebrando o princípio da livre concorrência. O mais intrigante nessa

história e ainda não devidamente esclarecido e elucidado é que, no contrato, foi feito

pagamento ao Estado, conforme explícito no contrato, em duas parcelas, no

montante de R$1.200.000.000,00. Mas a Seplag, em todos os jornais de ontem e de

hoje, insiste em que o Estado recebeu apenas R$320.000.000,00. Então algo está

mal-explicado nessa história. Há algo de muito tenebroso nisso. Como podem entrar

R$1.200.000.000,00 e só aparecerem R$320.000.000,00?

É preciso que esses fatos sejam esclarecidos com toda a transparência, para que

não corramos o risco de abrir precedente gravíssimo do ponto de vista da moralidade

pública e da transparência. Aliás, ocorrerá audiência pública na Comissão de Direito

do Consumidor, e esses pontos precisam ser devidamente esclarecidos. O mais

intrigante é que, nos termos do contrato, o Banco do Brasil, como consignatário

especial, se transforma em detentor de privilégios. Entre esses privilégios, um dos
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requisitos que lá estão previstos é autorizar que o dinheiro que seria usado pelo

servidor público para assumir compromissos e pagar taxas aos sindicatos e às

associações seja usado pelo Banco, isto é, o Banco está autorizado,

automaticamente, a retirar essa contribuição do servidor, que seria usada para pagar

suas associações de classe. Exemplificando, se o servidor gasta R$40,00 por mês

com seu sindicato ou sua associação de classe, o Banco está automaticamente

autorizado a utilizar esse dinheiro. Nesse caso o sindicato e a associação deixam de

receber esse dinheiro, que será usado para pagar empréstimo de 36, 40 ou 70

meses. Isso é absurdo, desrespeito com a organização dos trabalhadores, também

com a livre concorrência e com o direito do servidor público de escolher de qual

banco tomará empréstimo. Ele fica cerceado no seu direito de optar, especialmente

em momento como este, em que há guerra de juros entre os bancos. Muito nos

preocupa o fato de se tirar essa prerrogativa do servidor. É importante deixar

registrada a preocupação que temos em relação ao contrato assinado com o Banco

do Brasil sobre essa forma de consignação e pagamento e a situação das

empreiteiras nas escolas estaduais. Aliás, consideramos que deve ser feito cadastro

para separar o joio do trigo. Separar as más empreiteiras daquelas que são sérias e

prestam bom serviço para nossas escolas.

Sr. Presidente, nas últimas semanas, ocorreram vários fatos políticos importantes,

do ponto de vista da conjuntura política do País, especialmente no que se refere ao

processo eleitoral de outubro. Desde já, os partidos e as forças políticas começaram

a se movimentar e a delinear rumos. Na semana passada, nosso partido, o PCdoB,

oficialmente definiu o rumo de acompanhar a pré-candidatura da Ministra Dilma

Rousseff, que é a candidata do bloco de sustentação do governo do Presidente Lula.

Hoje a Ministra Dilma Rousseff tem o apoio do PT, do PDT e do PCdoB, com grandes

possibilidades de obter ainda o apoio do PMDB e do PSB, que também estão no seu

processo de discussão interna, definindo rumos.

Nós, do PCdoB, entendemos importante o apoio à Ministra Dilma Rousseff. A nossa

direção nacional definiu o apoio por entender que o País atravessa uma etapa nunca

vista de vitórias democráticas. Chegar até aqui é resultado da luta de muitas

gerações, várias personalidades e correntes políticas comprometidas com a luta em
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defesa do Brasil, da democracia e da justiça social; todavia temos nítida consciência

de que o ciclo político aberto desde 2002, com a vitória emblemática de Luiz Inácio

Lula da Silva para a Presidência da República, foi um grande passo para a afirmação

e o avanço dessas conquistas. O Brasil, nas condições dos dois mandatos do

Presidente Lula, galgou um ciclo virtuoso, considerando de onde se partiu.

O País, sob a regência dos tucanos, estava inadimplente, quebrou três vezes e

chegou ao racionamento de longo período de energia. Sua infra-estrutura atingiu um

nível extremo de sucateamento, e vivemos períodos de desemprego aberto,

crescimento e renda “per capita” estagnados e pesada vulnerabilidade externa.

Chegou-se a uma situação de já não se contar com o crédito externo. Era um país

tutelado draconianamente pelo FMI.

Não por acaso, a Oposição foge, assim como o Diabo foge da cruz, do debate em

relação à era Fernando Henrique Cardoso. E ainda não quer comparar as duas eras,

a do Fernando Henrique, em que José Serra tinha papel destacado, e a do Lula, em

que a Ministra Dilma Rousseff foi figura central. Desesperadamente a Oposição, o

tucanato e a mídia monopolista tudo fazem para passar um borrão na comparação

desses dois períodos, querendo zerar o jogo como se fosse possível extrair Dilma do

contexto do governo Lula.

Enquanto isso o seu candidato é apresentado como se fosse pós-Lula, como se

nada tivesse que ver com o fracasso anterior, mas, para nós, estamos diante de uma

tentativa de farsa, cuja missão é fugir do debate, do resultado de governo e de um

programa alternativo. Na verdade eles, o PSDB e o José Serra, têm esse programa,

mas não têm como apresentar uma alternativa melhor para o Brasil e o povo,

concretizada pelo governo Lula nas condições atuais do Brasil e do mundo. O PSDB

defende a economia de mercado simplesmente excluindo os trabalhadores, e

defende as privatizações. Por isso eles não têm a coragem para um debate claro,

franco e transparente.

Como bem afirmou a nossa pré-candidata, Ministra Dilma Rousseff, o verdadeiro

programa oposicionista não pode vir à tona porque é um programa anti-Lula, um

anteprojeto contrário ao caminho seguido pelo governo Lula. A Ministra Dilma

Rousseff, hoje pré-candidata à Presidência da República, é quem melhor representa
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e expressa o projeto Lula. Ela esteve no centro do governo, foi a protagonista em sua

aplicação e contou com a contribuição de muitos.

Por essas razões, o PCdoB, com muita clareza, entende que é o momento oportuno

de se aprofundarem as mudanças que o Brasil viveu nos últimos tempos e se fazer

com que o Brasil continue no caminho do progresso, do desenvolvimento econômico

e do desenvolvimento social. Nessa perspectiva, entendemos que o melhor caminho

para o Brasil é uma ampla aliança no campo democrático popular, a fim de dar

prosseguimento ao projeto de governo desempenhado pelo Presidente Luiz Inácio

Lula da Silva, o qual tem, como candidata dessas forças que compõem o governo, a

Ministra Dilma Rousseff.

Sr. Presidente, quero também dizer que nos tem chamado a atenção a situação de

Minas Gerais, especialmente a forma como às vezes a imprensa procura fazer a

cobertura do desenrolar desse quadro político em Minas Gerais.

Nós, do PCdoB, tratamos isso com muita clareza e tranquilidade, porque nunca

tivemos situação tão favorável em Minas Gerais, com nomes de expressão em nosso

campo, no campo do Presidente Lula, pessoas com alta capacidade, que têm alta

representatividade. Nós, do PCdoB, acreditamos que, esgotadas todas as fases do

debate, da conversa, do diálogo, o campo que representa o Presidente Lula em

Minas Gerais caminhará unido, em palanque único. No entanto é mais que natural

que os partidos políticos tenham seus calendários e ritmos próprios. Devemos

respeitar esses calendários e ritmos. Não adianta ficarmos aqui, e a empresa querer

criar confusão na cabeça do povo. O PMDB está fazendo suas movimentações

legítimas, tem seu pré-candidato, assim como o PT, que também está fazendo suas

movimentações legítimas, por meio da prévia do dia 2 de maio. Cada partido tem seu

ritmo próprio. Na hora certa, eles vão dialogar. E haveremos de encontrar o caminho

da unidade no campo do governo Lula, um palanque único para a Ministra Dilma

Rousseff aqui, em Minas Gerais. Tivemos oportunidade de almoçar ontem com o

Senador Hélio Costa, quando também referendamos a posição de que o PCdoB em

Minas defende palanque único, que será construído com diálogo, com amplo debate,

na hora e no momento certos. Reafirmamos também a necessidade de começarmos

a criar coordenação da pré-campanha da Ministra Dilma, por meio da figura do José
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Alencar, nosso Vice-Presidente, e programa único de governo para construir projeto

que mude o Estado e o faça avançar, elegendo Dilma Presidente e fazendo com que

nosso lado eleja Governador de Estado que represente o lado democrático popular

em Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todas e a todos. Primeiramente, deixo minha

solidariedade, mais uma vez, aos servidores administrativos da Polícia Civil. Desejo

que realmente se faça justiça: a inclusão dos servidores administrativos da Polícia

Civil na Lei Complementar nº 84. Apresentaremos aqui grande número de emendas.

Isso é uma novela, e os servidores sabem realmente das dificuldades por que estão

passando. Há servidores que trabalham há mais de 20 anos no Estado e estão em

situação muito parecida com a dos servidores da educação, os professores,

recebendo menos de um salário mínimo como piso, como salário-base. Isso é

realmente grande injustiça com os servidores administrativos da Polícia Civil, e fica

aqui nossa solidariedade. Encaminhamos à nossa assessoria grande número de

emendas que apresentaremos ao Projeto de Lei Complementar nº 84 e esperamos

contar com o apoio de todos os Deputados e Deputadas desta Casa.

Deixo também nossa solidariedade aos servidores públicos do Estado, de forma

muito especial aos nossos professores, que estão mobilizados, em greve por

melhores condições de trabalho, por maiores salários. Lutam para que o governo do

Estado cumpra a lei federal que estabelece o piso nacional para os servidores da

educação. Trata-se de lei federal, infelizmente não cumprida pelo Estado. É grande

injustiça, pois, na hora de cobrar e exigir, o Estado é muito bom. Quando o cidadão

não paga as contas de água e luz, o Estado vai lá e corta o fornecimento. Se o

cidadão não paga IPVA, tem seu carro apreendido e são cobrados juros, multa e

correção. Nesse caso o Estado realmente é muito forte, firme e implacável.

Entretanto, na hora de garantir o direito do trabalhador, é covarde e não cumpre a

legislação. Se existe lei federal que estabelece que janeiro deste ano seria o prazo

limite para que todos os Estados da Federação implementassem o piso nacional, isso

deveria ser cumprido. Infelizmente Minas Gerais não respeita seus servidores. É
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injusto, e fica aqui nossa solidariedade a todos os servidores da educação de Minas.

Parabenizo-os pela mobilização em todos os cantos do Estado, seja no Sul de Minas,

no Triângulo - o José Gomes está lá, mobilizado em Montes Claros -, na região

metropolitana ou em Belo Horizonte, na Zona da Mata, na região Centro-Oeste, no

Noroeste.

Os servidores estão realmente muito mobilizados e conscientizando a população,

os estudantes e os pais. Basta mostrarem o contracheque, que é a prova de que

recebem salário de fome, menor que o salário mínimo. Isso é covardia, não existe

justificativa. O Orçamento do Estado deste ano ultrapassará R$40.000.000.000,00.

Em 2003, correspondia a R$17.000.000.000,00, o que significa que triplicou nesse

período. Infelizmente, o salário dos professores e das merendeiras não teve essa

mesma progressão. É grande injustiça com os servidores pagar esse salário de fome.

A mobilização é realmente legítima. Tivemos possibilidade de acompanhá-la em

vários cantos do Estado e hipotecamos nosso total apoio e solidariedade a todos os

servidores públicos. Conclamamos os estudantes, os pais e a sociedade a se

engajaram nessa luta. Só transformaremos este país de verdade quando

melhorarmos a qualidade da educação, quando valorizarmos os servidores. É

impossível professor com curso superior, formação e qualificação sobreviver com

salário-base menor que o mínimo. Isso é ilógico e só acontece no nosso Estado.

Infelizmente, Minas Gerais é um dos Estados em que os servidores têm uma das

menores remunerações da Federação. A situação mais difícil é a dos servidores

públicos mineiros. E há dilema, contradição. Aqui os servidores pagam mais

impostos, as contas de água e de luz são as mais caras, assim como o IPVA. Além

disso, o ICMS sobre o álcool é de 25%, enquanto em São Paulo é de 12% e em

Goiás é de 15%. Aqui é tudo mais caro. Infelizmente, se os salários dos servidores

seguissem essa mesma projeção, seriam maiores, porque a arrecadação é maior.

Mas ocorre exatamente o contrário: o salário é muito pequeno e injusto.

Esta é a primeira vez que há mobilização em massa das serviçais, das

merendeiras, das Auxiliares de Serviços Gerais, que tratam com tanto carinho os

alunos, zelam pelas escolas e recebem salário de fome. As serviçais realmente

entraram na luta com os servidores. Estão chegando a nosso gabinete denúncias e
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mais denúncias sobre ameaças que estão sofrendo quanto a corte no pagamento. Os

servidores recebem mixaria. Como ainda poderá haver corte? Estão se manifestando

contra decisão da Secretaria de Educação, que encaminhou ofício às

Superintendências Regionais de Ensino, mas estão sendo chantageados,

pressionados e sofrendo ameaça de corte no pagamento nos dias da greve. Os

professores lutam pelo piso salarial; a greve é direito previsto na Constituição.

Lamento, repudio essa decisão da Secretaria, pois é verdadeiro absurdo, é ameaça

contra os servidores. Todos sabemos que o momento não é fácil. Os professores

nunca se negaram a fazer reposição dos dias parados e sempre dialogaram com a

comunidade escolar.

Em Minas Gerais, o vencimento inicial da carreira, para efeito de piso nacional, é de

R$369,89, valor bem abaixo do salário mínimo. Se alguém disser que isso aqui não é

vergonha, não tem lógica. Queria encontrar uma pessoa que concorde com essa

situação que os servidores estão vivendo. Não tem justificativa. Dizer que não tem

dinheiro! Como não tem? Só com o Centro Administrativo foram gastos mais de

R$2.000.000.000,00. É dinheiro que não acaba mais e que daria para garantir a

valorização e a dignidade dos servidores. Não adianta o governo dizer que paga o

piso nacional. O que está fazendo? Em Minas, disse que estabeleceu um piso

remuneratório. Isso é mentira. O valor inicial do piso nacional da educação é de

R$1.312,00, observado um terço da jornada definida do edital do concurso público

para as horas de atividade dos professores. Então, em Minas, o governo não paga o

piso nacional. É realmente com muita tristeza que venho à tribuna para falar sobre

essa situação. Infelizmente somos obrigados a vir, mais uma vez, mostrar a realidade

para a população do Estado. Queríamos que fosse diferente. Não adianta; não nos

calarão. A mobilização está muito forte. Nunca vi um movimento, nos últimos anos,

tão forte como esse. O movimento dos servidores realmente está fortíssimo, pois

estão conscientes, já chegaram ao fundo do poço e não aguentam mais. Não tem

como um professor, um servidor, sobreviver com uma remuneração abaixo do salário

mínimo. Os servidores estão querendo que a lei seja cumprida. É só implementar o

piso nacional do magistério de R$1.312,00, de vencimento básico, e não o que fez o

governo, com um teto remuneratório que desconta gratificações, GTI, vantagens, etc.
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Em alguns casos, os servidores acabam ganhando menos. Portanto não querem

penduricalho, mas dignidade, e que a lei seja cumprida.

Outra vergonha é a situação do Ipsemg. No jornal “O Tempo” de hoje está escrito:

“Ipsemg trata meningite com descaso. Criança de 4 anos é vítima da doença e ficou

17 horas à espera de atendimento. Não havia médico nem especialista no hospital”.

Está aqui essa grande matéria veiculada pelo jornal. Os servidores pagam - e caro -

pelo Ipsemg, mas não têm direito ao atendimento médico. Na verdade, tudo é

descontado na folha do servidor, e não há médico credenciado nem especialistas. O

servidor, às vezes, sai do interior e vem para a Capital, mas não consegue ser

atendido, enquanto paga passagem e hospedagem caríssimas. Essa é a triste

situação do funcionalismo. Além de receber um salário que é uma miséria, ele paga o

Ipsemg do seu bolso, mas infelizmente não consegue obter um atendimento que lhe é

de direito.

Portanto fica aqui, mais uma vez, toda a nossa solidariedade aos servidores da

educação. Apresentamos várias emendas, mas infelizmente a que apresentei foi

rejeitada. Aliás, quais foram as emendas que apresentamos? Apresentei emenda

para assegurar a implementação do valor atualizado do piso salarial, profissional e

nacional da educação, conforme dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008. Foi

aprovada? Infelizmente foi rejeitada. Apresentei emenda para uma jornada de 24

horas semanais. Foi aprovada? Não, rejeitada. Apresentei emenda em que o piso

também deve ser extensivo aos servidores aposentados e pensionistas dos

profissionais do magistério público e da educação básica. Foi aprovada? Não,

rejeitada. O valor do vencimento básico não abrangerá as vantagens e os benefícios

que deverão incidir sobre eles. Essa emenda que apresentei foi reprovada.

Apresentei emenda na qual o reajuste dos servidores deveria ser retroativo a janeiro

de 2010 - aliás, a implementação do piso também. E as duas foram reprovadas. Isso

é lamentável. Aliás, o papel do parlamentar é criar leis. Estudamos, analisamos o

projeto, discutimos com a categoria, que é o que o governo deveria fazer, mas não o

faz, e apresentamos as modificações. No entanto, quando expomos alternativas para

garantir a valorização e melhorar o projeto, infelizmente todas são reprovadas.

Mais uma vez, farei mais uma tentativa para sensibilizar o governo. Os servidores
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querem negociar, querem resolver o problema, querem que a lei seja cumprida.

Esperamos que o governo realmente tenha sensibilidade e resolva esse problema.

Aos estudantes, aos pais, aos professores, a ninguém interessa essa situação. O

governo precisa resolver e cumprir a promessa feita aos servidores na campanha da

reeleição do ano passado. Ele prometeu que os servidores de Minas seriam dos

servidores mais bem-remunerados de todos os Estados da Federação. Mas não

cumpriu o que prometeu aos servidores administrativos da Polícia Civil, aos

servidores da educação e da segurança pública, aos policiais civis e militares e aos

Agentes Penitenciários. Até cumprimento o Denilson Martins, Vice-Presidente do

Sindpol, aqui presente nas galerias e que tão bem representa a categoria dos

servidores da segurança pública. O governo também garantiu que os servidores da

segurança estariam entre os servidores mais bem-remunerados de todos os Estados

do País, mas infelizmente isso não passou de promessa e de blá-blá-blá. Deixamos

aqui nossa solidariedade a todos os servidores. Mostro aqui e digo que realmente fico

muito feliz - estou com o jornal “Hoje em Dia” em mãos - porque a imprensa mineira e

até a nacional estão pegando no nosso gabinete e reproduzindo os dados em relação

aos valores, aos abusos cometidos pelas empresas de telefonia e de internet. Está

aqui, é capa do jornal “Hoje em Dia”: “Mineiro paga 10 vezes mais para ter internet”. É

verdade, 10 vezes mais. No Japão, 61MB custam 50 centavos; no Brasil, apenas

1MB chega a R$100,00. Parabenizo os jornais “O Tempo”, que trouxe a matéria, e o

“Hoje em Dia”. É justamente o que estamos falando há muito tempo: a banda larga no

Brasil é cara e lenta. O gasto médio com serviço representa 4,8 da renda mensal “per

capita”: é essa a situação no nosso país, aqui é tudo mais caro. Em Minas Gerais, é

mais caro ainda: a internet, a luz, a água, o IPVA, o ICMS do álcool aqui são mais

caros. Entretanto o salário dos servidores é um dos menores de todos os Estados da

Federação. É verdadeiro salário de fome, verdadeiro absurdo. Deixo aqui nosso

protesto, nossa indignação e nossa solidariedade para com os servidores públicos do

nosso Estado, de forma muito especial para com os servidores administrativos da

Polícia Civil e também os professores e nossas serviçais. Esperamos que o governo

dê sinalização para que a greve termine e os servidores tenham garantida sua

valorização e a implementação do piso nacional, que é lei. E a lei deve ser
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respeitada, cumprida.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente; Sras. Deputadas e Srs. Deputados;

público que nos acompanha nas galerias da Assembleia; telespectadores do interior,

que nos assistem pela nossa querida TV Assembleia; nosso cordial boa-tarde. Sr.

Presidente, estou aqui, neste momento, para comunicar a todo o Estado,

especialmente a esta Casa, que, na última quinta-feira, ao lado do Deputado Durval

Ângelo, participamos de audiência pública no Município de Minduri. Lá fomos

chamados porque a relação entre o Executivo e o Legislativo encontra-se totalmente

deteriorada. Sabemos que há um preceito constitucional que diz que os Poderes são

independentes, mas também harmônicos. Devem os Poderes buscar alternativas,

cada qual com sua missão, para trabalhar pelo crescimento daquela comunidade,

daquela sociedade, daquela população que representa.

Em Minduri, a Câmara Municipal recebeu um projeto do Executivo, mas, não tendo

o amparo legal, a despesa solicitada pelo Executivo não foi contemplada de todo no

Orçamento, então o Prefeito resolveu agir de forma direta para pressionar o

Legislativo, incitando a população a fazer manifestações dentro daquela Casa de leis.

Sabemos que no interior, quanto mais longínquo, mais difícil o acesso da imprensa,

acontecem muitas coisas parecidas com essa. Porém, na nossa Minas Gerais,

especialmente no Sul de Minas, a nossa região, eu acreditava que isso não existisse.

A população participava de uma reunião da Câmara Municipal, quando o assessor

jurídico do Prefeito foi até a mesa do Vereador que estava no pleno exercício do seu

cargo, durante a sessão legislativa, e segurou o seu microfone como se quisesse

arrancá-lo e partir para a agressão em plena sessão. Não conseguindo seu intento,

pegou uma garrafa de água mineral que estava sobre a mesa e jogou-a no rosto do

Vereador. Isso aconteceu.

Na quinta-feira, estivemos em Minduri, lá do Deputado Durval Ângelo, conforme

disse, e fomos conhecer de perto a situação, ouvimos o relato de Vereadores. Um

policial presente também foi ouvido e disse que a Vereadora Sandra Mara, cujo

marido é aposentado da Polícia Militar, recebeu o seguinte recado desse assessor
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jurídico: “Peça ao seu marido para não andar em qualquer rua e em qualquer hora,

porque amanhã ele poderá amanhecer com a boca cheia de formigas”. Minas Gerais,

Minduri, Sul de Minas. Isso é a expressão da verdade.

O Deputado Durval Ângelo, com sua capacidade e experiência, com seu trabalho

consagrado nos direitos humanos, estava ao nosso lado, e nós deixamos bem claro

para a população minduriense que tais fatos não têm amparo moral nem jurídico. Na

Câmara Municipal, no seu recinto e em seu horário de funcionamento, o Vereador, de

acordo com a Constituição, é livre para expressar suas opiniões, palavras e votos,

como também para se expressar e exercer sua missão. Mas isso não está

acontecendo em Minduri. E boa parcela da população, incitada pelo Prefeito

Municipal, tem dificultado os trabalhos daquela Casa.

Gostaria de me dirigir à população de Minduri dizendo que nossa ida, nosso

trabalho, essa audiência pública foi respaldada, principalmente, pelo requerimento de

nossa autoria, aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Nossa ida a Minduri foi

pactuada, porque a Assembleia dispõe do mecanismo das suas Comissões para ir ao

interior, onde está o problema, e ouvir a população, seus anseios, discutir com ela os

diversos trabalhos que a Assembleia faz nos campos da educação, do transporte, etc.

No dia seguinte ao da nossa saída de Minduri, um dos membros desta Casa esteve

em uma inauguração de casas populares lá, quando disse que gostaria de investigar

que requerimento é esse que foi aprovado. O parlamentar pode até estar nos vendo

agora do seu gabinete. O requerimento foi aprovado na Comissão de Direitos

Humanos. Estou recebendo a fita gravada com a voz do parlamentar, questionando

os trabalhos da Comissão. Com o Deputado Durval Ângelo, iremos analisar, ver e

ouvir essa fita, e então decidir quais caminhos tomar, se houve ou está havendo

comprometimento do nosso trabalho da Comissão de Direitos Humanos,

especialmente em Minduri, na aprovação e realização dessa audiência pública.

Minhas considerações a respeito desse assunto se findam neste momento, mas

ainda gostaria de saudar nossa querida Campo Belo e todas as cidades da região:

Perdões, Cana Verde, Aguanil, Cristais, Candeias, Camacho, São Francisco de

Paula, Oliveira, Santo Antônio do Amparo, Bom Sucesso, Ibituruna, Ribeirão

Vermelho, Nepomuceno e Coqueiral. Todos esses Municípios estiveram ontem em



____________________________________________________________________________
978

Campo Belo, para receber nosso Governador, Prof. Antonio Anastasia. Lá

presenciamos a assinatura de convênios no campo das eletrificações, que levam

benefícios aos produtores rurais - lembrando que nossa região é grande produtora de

café - e às entidades, com o fantástico programa Energia do Bem, que consiste na

substituição de equipamentos elétricos, como geladeiras e lâmpadas, para que

economizem energia e gastem menos. Essa é uma ação muito bonita do governo, por

meio da nossa Cemig, que tem um trabalho social relevante em todo o Estado.

Na ocasião, o Governador Anastasia anunciou para os Prefeitos a celebração de

convênios que contemplavam diversas Prefeituras. Para Campo Belo, anunciou-se a

verba de R$3.000.000,00, que será utilizada para canalização do Ribeirão São João,

que compreende o percurso da Rua Policeno Maia até a Rua Jeferson Tagliaferri,

obra há muito esperada por nossa população, que poderá tornar-se realidade em

2010. Então comemoraremos com essa gente esse avanço também nessa área,

quando o governo do Estado volta seus olhos para o interior, ouve seus clamores e

necessidades, discute e age no momento certo.

Quero lembrar uma frase dita ontem pelo Governador Anastasia, que qualifico como

pessoa preparada e capacitada. Boa parcela dos avanços e do crescimento de Minas

Gerais se deve ao seu trabalho e preparo. Foi ele que deu ao Governador Aécio

Neves o suporte no momento certo para a transformação de Minas Gerais, Estado

que vinha de um momento de recessão e que não conseguia quitar suas dívidas

dentro do próprio mês. Na comparação entre o que o Estado produzia e o que tinha

de pagar - sua receita e sua despesa -, a despesa era maior. O Estado acumulava

déficit em cima de déficit. Hoje nos orgulhamos porque até mesmo o 13º salário é

pago entre os dias 15 e 20 de dezembro de cada ano. Orgulhamo-nos também de

muitas obras que estão sendo feitas em todo o Estado. Então, reportando-me a todo

o público de Minas Gerais que nos assiste pela TV Assembleia, relembro o que disse

o Governador: “No governo, tudo tem sua hora, tudo tem sua vez”. Não se pode

premiar aqueles políticos que semeiam falsas esperanças, que acham que o governo

tudo pode. Deveria ser construído um Estado ou uma Prefeitura para que estes

políticos que acham que tudo podem administrassem, a fim de ver o que fariam na

hora em que se pede algo, sem saber onde buscar a receita para quitar as despesas.
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Sou a favor de Estado equilibrado.

Nosso trabalho à frente da Prefeitura de Campo Belo, quando assumi o comando,

deu-me experiência para estar nesta Casa e, quem sabe, ajudar companheiros que,

fazendo parte tão somente do Legislativo, tudo prometem e acham que tudo se pode

fazer, sem, contudo, saber de onde vem a receita. A receita do Município vem quase

toda repartida entre as obrigações do Prefeito: 25%, no mínimo, para a educação; até

52% para a remuneração dos funcionários públicos; até 6%, 7% ou 8% para a

Câmara Municipal; perto de 20% para a saúde. Assim o Prefeito passa a ser simples

boneco que, quando chega a receita, repassa os quinhões da saúde e da educação

para os respectivos Secretários, que os gastam. Quando o Prefeito busca uma obra

que beneficia a comunidade, percebe que o seu caixa não tem condições de realizá-

la. Aqueles falsos políticos, que talvez desconheçam o funcionamento de uma

máquina, acreditam que, para se vencer uma eleição, é preciso somente prometer

tudo. Ao discursarem em palanques dizem: aumentarei salários. Entretanto não

sabem que já trabalhamos com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não nos

permite aumentar salários a nosso bel-prazer. Somos regidos por uma lei - a Lei de

Responsabilidade Fiscal -, contra a qual se posicionou o Partido dos Trabalhadores.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, quero

parabenizá-lo por fazer um grande trabalho aqui neste Legislativo e principalmente

pelo empenho prestado na luta por uma canalização para a sua cidade de Campo

Belo. Sou testemunha viva de inúmeras conversas e trabalhos realizados por você, já

que sou seu amigo desde o tempo em que foi Prefeito em Campo Belo. De lá para cá,

temos estreitado os nossos laços de amizade. Fico muito satisfeito com o fato de

você representar Campo Belo e região e de ter conseguido convencer o nosso

Governador Anastasia, mesmo com toda a crise vivenciada pelo Estado, a conceder

a verba de R$3.000.000,00 ou mais para a canalização daquele córrego. Trata-se de

uma obra importante para a população de Campo Belo, que fez bem em votar em

você e mandá-lo para cá, pois assim terá um representante à altura para lutar não

apenas por essa verba mas por várias outras. Vale ressaltar que, em certa ocasião, o

ex-Governador Aécio o recebeu em audiência e, junto à Secretaria de Estado de

Saúde, enviou verbas importantes para manter e melhorar a saúde em Campo Belo,
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apesar da má qualidade da remuneração da tabela do SUS. O governo federal insiste

em perseguir o povo brasileiro não oferecendo um serviço de saúde adequado.

Parabéns. Obrigado.

O Deputado Duarte Bechir* - Obrigado, Deputado Arlen Santiago. Gostaria de

agradecer-lhe o aparte, que enriqueceu a nossa fala. Ao mesmo tempo, quero dizer-

lhe que V. Exa. traz a esta Casa uma experiência administrativa, já que também foi

Prefeito. Nos debates realizados aqui, sua opinião sempre é ouvida de forma atenta,

considerando-se a experiência legislativa e executiva, visto que foi Prefeito de

Coração de Jesus.

Ao encaminhar a nossa fala, gostaria de dizer que o povo de Minas Gerais tem tido

oportunidade de analisar a política na sua essência principal, ou seja, aquela voltada

para as realizações. Muitas vezes, as falas objetivam tão somente modificar a opinião

e a verdade, porém essas mesmas falas não têm alcançado êxito. Ontem, por

exemplo, vimos os jornais de todo o País estamparem a manchete em que o nosso

Ministro da Saúde, em uma fala extemporânea, - e fazendo uma rima com o seu

nome, Temporão - receitou a atividade sexual como medicamento para diminuir o

estresse. A família mineira - falo por Minas Gerais, mas também como conhecedor de

boa parte do nosso Brasil -, considerando-se a forma com que foi e continua sendo

criada, merece um respeito maior por parte do governo federal. Se o Ministro fala em

nome do Presidente, este não pode dizer que não sabia ou que não ouviu o que

aquele falou. O que tem acontecido nos quatro cantos do Brasil é patrocinado - e

muito - por leis que vêm de cima. Por exemplo, atualmente é permitido que qualquer

pessoa entre, invada uma terra, sem que se consiga retirá-la de lá, porque hoje a lei a

protege. Ela tem o direito de permanecer lá até que se discuta a melhor saída. Esse

cidadão é simplesmente um invasor. Minas Gerais não aceita isso. Minas Gerais é

diferente. Não somos melhores que os demais Estados, mas nosso povo é motivo de

orgulho em todos os quatro cantos do Brasil. Tenho muito orgulho de ter nascido

neste Estado e rezarei, torcerei e trabalharei para que seja preservado o que temos

de mais sagrado: a nossa tradição de família, de filhos de um Estado que cresce e

que deu ao Brasil o exemplo de Tiradentes. Quarta-feira passada, comemoramos o

dia de Tiradentes, o dia da liberdade.
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Sr. Presidente, essa é minha fala nesta tarde. 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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 2.499/2008, do Deputado

Padre João, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de Saúde e

de Fiscalização Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos

termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência informa, ainda, que o prazo

para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do Regimento Interno inicia-se

com a publicação deste despacho.

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 5.897 e 5.898/2010,

da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 10ª Reunião

Ordinária, em 20/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.856, 5.857 e 5.859/2010, da

Comissão de Direitos Humanos; e de Administração Pública - aprovação, na 7ª

Reunião Ordinária, em 20/4/2010, dos Requerimentos nºs 5.851 a 5.853/2010, do

Deputado Wander Borges, e 5.867 e 5.868/2010, da Comissão de Participação

Popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII
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do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Leonardo Moreira,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.361/2010 (Arquive-se o

projeto.), e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento

do Deputado João Leite e outros, solicitando a convocação de reunião especial para

comemorar o Dia da Independência do Estado de Israel.

Questão de Ordem

O Deputado Arlen Santiago - Muito obrigado, Deputado Hely Tarqüínio, senhores,

senhoras, telespecadores, mineiros e mineiras que hoje estão ansiosos, como todos

os brasileiros, para ver o que acontecerá na votação da Câmara Federal a respeito da

perseguição contumaz que o governo federal faz com os aposentados, idosos e

pensionistas deste país. Estamos vendo pela televisão e pelos jornais que temos

quase nove milhões de brasileiros que contribuíram, pagaram, com dinheiro do seu

bolso, para, no futuro, terem direito a uma aposentadoria digna. Muitos pagaram

sobre 6, 7, 8 ou 10 salários e, quando vão aposentar-se, não conseguem passar de 3,

4, 5 salários. Ainda há este maldito fator previdenciário. O PT era radicalmente contra

ele no governo Fernando Henrique, mas passou a ser radicalmente favorável e não

deixa acabar com ele, que foi até votado pelo Senado. O Cândido Vaccarezza, Líder

do PT, obedecendo às ordens do Palácio do Planalto, não deixa acabar com esse

fator, que apenha, tunga e leva até quase 50% do que os brasileiros, as brasileiras,

os mineiros e as mineiras têm direito, pois contribuíram. O governo federal insiste no

saco de maldades que tem feito com grande parte da população brasileira,

principalmente com os nossos idosos, aposentados e pensionistas. Será que é

distribuição de renda tomar dinheiro dos aposentados que pagaram para receber três,

quatro salários mínimos e ainda dizer que esse pessoal é rico? É um absurdo o que

fazem com as pessoas que chegam a uma idade avançada e precisam tomar

remédio para hipertensão. Diferentemente do que pensa o Palácio do Planalto e o

Ministério da Saúde, não é só o sexo que resolverá o problema das velhinhas e dos

velhinhos hipertensos, que no Brasil é quase um quarto da população. Não é isso.

Não é levando na gozação, na brincadeira, como fazem os Ministros do governo

federal. Eles têm de comprar o remédio, pois o SUS acabou. O SUS tem uma tabela

que acabou. Qual é o Estado deste país que, por meio do SUS, está conseguindo
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oferecer uma boa saúde à população? Uma consulta, meus amigos, tem 16 anos de

Plano Real e custa R$2,45. São oito anos de Presidente Lula e nenhum aumento na

área em que milito, a oncologia, a radioterapia. Houve 10% de aumento em 16 anos.

O Ministério da Saúde, do Ministro Temporão, que sabe tão bem fazer tiradas,

autorizou um aumento de mais de 700% de um medicamento. Mas para tratar os

doentes cancerosos, que hoje são mais de 100 mil, eles não têm dinheiro. Tem

dinheiro, Deputado Domingos Sávio, para dar isenção fiscal para cinco ou seis

montadoras de automóveis, que, em 2009, foi de R$4.000.000.000,00. Apenas para

se ter noção do montante desse dinheiro, os bancos brasileiros emprestam para a

agricultura familiar do País R$8.000.000.000,00. Isso é para toda a agricultura familiar

ser produzida e produzir bem. Apesar de todas as perseguições, o homem do campo

brasileiro ainda produz muito. Dão R$4.000.000.000,00 para as montadoras e

emprestam R$8.000.000.000,00 para os agricultores familiares. Não podem perdoar a

dívida, mas podem manter dinheiro para as montadoras; não têm dinheiro para os

aposentados. Se os congressistas votarem, o Cândido Vaccarezza do PT, aquele

senhor simpático, bonachão, risonho, diz que o Presidente Lula vai vetar e tomar o

dinheiro dos aposentados. Como Presidente da frente parlamentar do aposentado, do

idoso e da pensionista, gostaria de dizer que estamos vivendo um dia de tristeza,

torcendo e pedindo a todos que façam as suas orações para que o Congresso vote,

não um aumento digno, mas um pouco de recomposição. A partir daí, quem sabe,

podemos fazer uma oração para que o Presidente da República não vete um

aumento maior, não acabe com a alegria dos aposentados em ter mais 1,5% ou 2%.

Isso não é nada para quem dá R$4.000.000.000,00 para as montadores e para quem

pode socorrer os africanos e os haitianos. O que não pode é essa perseguição aos

nossos aposentados. Não concordamos com essa situação. Os hospitais estão

quebrando; os médicos já não podem atender mais, porque não sobrevivem. Um

anestesista recebe R$20,00 ou R$30,00. Por isso agora, em Belo Horizonte, havia

uma enorme fila de cirurgias eletivas - uma hérnia, uma vesícula, quando só quem

tem a dor sabe o que é isso -, devido à insensibilidade do governo federal em não

pagar uma tabela digna, que possa pelo menos remunerar o custo dos hospitais. Em

Belo Horizonte, 60 mil pessoas ficaram na fila. Também em Montes Claros, por causa
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dessa trágica tabela do SUS, estamos vivendo momentos difíceis. Mas o Ministro

receita para a população fazer sexo, enquanto não atualiza a tabela. Repito: uma

grande parcela da população vive momentos difíceis. Hoje quero solidarizar-me com

os meus amigos de Montalvânia e de Juvenília - Toninho Marinho, Dr. José Ornelas,

Pe. Zé, nossos Vereadores, nossas lideranças, comerciantes e povo -, que não

toleram mais a situação da BR-135, que o DNIT e o governo federal têm a

responsabilidade de colocar em boas condições. Não se consegue asfaltar essa BR e

não se passa nem a patrol. Hoje todas as saídas de Montalvânia e Juvenília estão

fechadas, porque a estrada está intransitável. O doente não pode sair. Os coitados

dos Prefeitos de Montalvânia e Juvenília, quando têm de mandar um doente, um

paciente, que quebrou a perna para fazer uma cirurgia, o mandam em uma

ambulância que quebra todas as vezes ali, nesses 70km e 100km. O governo de

Minas já está terminando o Proacesso. Os últimos trechos estão caminhando e, do

governo federal, são apenas sete trechos que até hoje não estão prontos. Ano

passado, estivemos com o José Alencar - eu, Padre Zé, Deputado Márcio Reinaldo, o

Prefeito Quinquinha, de Manga, Prefeito de Juvenília, Prefeito de São João das

Missões, Deputado Humberto Souto -, e o governo federal não tinha feito nenhum

projeto. O José Alencar mandou fazer o projeto, que já está pronto. A licitação foi

dividida em três trechos: Manga-Monterrey, Monterrey-Montalvânia, Montalvânia-

Côcos. Dois projetos já estão licitados, praticamente prontos para a ordem de serviço.

Há alguns dias, estivemos com o José Alencar, e as coisas vão caminhando com

dificuldade. O governo federal não tem a mesma pressa que o povo de Montalvânia e

de Juvenília, que é trabalhador, decente e bom. Mas hoje eles não têm uma estrada

patrolada nem uma BR federal. Então, o nosso governo federal persegue o povo de

Minas Gerais, principalmente o povo de Montalvânia e Juvenília. Também há, em

Santo Antônio do Jacinto, a BR-367. Quando a Dilma chegou lá disse: “Lula, temos

de colocar essa obra no PAC 2”. Puxa vida! Há oito anos eles estão aí, portanto

precisam saber algumas coisas. Ficamos tristes, porque o povo de Montalvânia e

Juvenília está sofrendo. Sofre também a grande maioria do povo que precisa do SUS.

Os hospitais estão quebrados, falidos, e a sanha do governo federal é arrecadar.

Nunca se arrecadou tanto neste país como se arrecada agora, e os nossos hospitais
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estão quebrando, estão sendo sucateados, e vemos pagarem uma tabela abaixo do

custo. E há teto, Deputado Domingos Sávio, mesmo com esse custo. Se os

Municípios atenderem o que o povo precisa, a tabela estoura, e o governo federal

recebe 73% da arrecadação. Vêm aqueles que dizem: “Ah, acabaram com a CPMF”.

Quer dizer, quando o CPMF vigorava, a saúde andava bem? Além disso, o IOF

arrecadava R$2.000.000.000,00; depois que acabou a CPMF, estão arrecadando

R$35.000.000.000,00, R$36.000.000.000,00. Ou seja, substitui-se um imposto por

outro, uma taxa por outra, e a saúde zero, o aposentado perseguido, e há o fator

previdenciário. Basta. Povo brasileiro, vamos acordar.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, todos que nos

acompanham nesta Casa do povo mineiro e os que nos assistem pela TV

Assembleia, inicialmente me solidarizo, uno minha voz à do Deputado Arlen Santiago,

que fez pronunciamento brilhante. Ainda que em questão de ordem, ele discorreu

aqui sobre vários assuntos, porém me limitarei a refletir, ainda que rapidamente,

sobre um deles: a questão previdenciária, até para falar um pouco de coerência, pois

se fala tanto de várias coisas, de vários valores, mas digo isso para todas as nossas

atitudes, em toda a nossa vida: coerência. O governo do PT, que aí está dirigindo o

Brasil, por inúmeras vezes disse que o governo anterior perseguia os aposentados.

Não é novidade alguma que tenha sido um dos instrumentos muito usados em

campanha para dizer que agora teríamos uma era de valorização, de respeito ao

aposentado. Aí está, completando praticamente oito anos, o famigerado fator

previdenciário, que corrói o direito. E não é favor algum. No Brasil, ainda se cultivam

alguns conceitos equivocados, como se uma pessoa, depois de trabalhar por toda a

sua vida pagando a previdência, ao se aposentar, estivesse recebendo algum favor

do governo. Na verdade, é direito, direito que é usurpado, roubado mesmo. O

Deputado Arlen Santiago usou vários sinônimos, mas o que se faz com o aposentado

é roubar seus direitos. Isso porque ele se aposenta com valor que não é fortuna
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alguma, como três, quatro salários mínimos, ou que sejam R$2.000,00. Depois de

trabalhar por grande parte da sua vida, 35 anos, obviamente se aposenta com idade

mais avançada, em momento em que precisa de ter o mínimo de tranquilidade para

manter sua vida, pois está sujeito a ter mais doenças, a precisar de socorro médico, o

que não é barato - o Deputado acabou de falar sobre o caos em que se encontra a

saúde -, e o governo federal vai corroendo este valor, que vai diminuindo.

Aliás, acabou de sair do meu gabinete, motivo pelo qual até me demorei um pouco

para vir ao Plenário, um cidadão pedindo socorro. Há mais de cinco anos, ele entrou

com pedido de revisão da sua aposentadoria, pois viu que seu salário estava caindo,

e ganha hoje um salário mínimo. Quer dizer, trata-se de cidadão que trabalhou a vida

inteira, está com mais de 65 anos e ganha um salário mínimo. À época em que se

aposentou, ganhava aproximadamente quatro salários mínimos, mas hoje ganha um

salário mínimo. Sabem o que aconteceu com o processo, que se encontra na Justiça

Federal? Arquivaram-no. Nem o julgaram; arquivaram-no. E o governo federal finge

que não é com ele.

O Deputado lembrou que a Câmara dos Deputados deverá colocar projeto em

pauta hoje - isso se não o tirar de novo, porque virou rotina na Câmara esperar que

votem algo, como o projeto Ficha Limpa, com assinaturas de quase dois milhões de

brasileiros e que precisa ser votado para que se separe o joio do trigo, ou seja,

deveria ser votado e foi para a gaveta. Encontra-se lá projeto para corrigir a

aposentadoria. Alguém poderia imaginar que se trata de correção, reajuste de 30%,

40%, mas não. Trata-se de um reajuste de pouco mais de 6%. Há uma emenda para

que seja um pouquinho mais de 7%. São 7%, Deputado! Realmente, Deputado

Duarte, é algo que nos deixa muito tristes. Votamos recentemente aqui, e tentamos

conseguir mais, um reajuste de 10% para os servidores da educação, 15% para os da

segurança pública, que tinham uma defasagem maior, e alguns servidores da área

técnica da educação tiveram um reajuste um pouco maior, pois estavam há mais

tempo sem revisão. Nós mesmos reconhecemos que é muito pouco. Votamos 10%, e

eles estão, aliás, em greve. Agora os aposentados estão lutando para ver se o

governo concorda em rever os 7%, e o Presidente Lula mandou avisar que, se

votarem 7% de aumento para os aposentados, ele vetará. Isso é uma atualização do
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que a inflação comeu, e comeu muito mais que isso. Então ele diz que, se votarem

esse percentual, ele vetará, pois não concorda, diz que não pode corrigir, não pode

atualizar. Volto ao que eu já disse: é preciso ter coerência. É muito fácil criticar os

outros governos, dizendo que o governo do PSDB não pensa nos pobres, que só

protege os bancos e as montadoras. Para usar a expressão que o Presidente adora,

nunca na história deste país, e realmente nunca mesmo, nunca na história do Brasil,

nem no governo Fernando Henrique, os bancos ganharam tanto dinheiro. Nunca,

nunca, nunca! Agora ganham fortunas e fortunas. O Deputado Arlen Santiago disse

que só as montadoras tiveram um benefício fiscal de mais de R$4.000.000.000,00 em

pouco tempo, enquanto vemos faltar dinheiro para a saúde, para dar um pagamento

digno ao aposentado.

É claro que nós, em hora nenhuma, dissemos que o País está piorando todos os

dias. Mas também é duro ver que alguns acreditam que, porque está melhorando um

pouco, isso é graças a alguém que nega um reajuste aos aposentados, é graças a

alguém que mantém essa política financeira alta, beneficiando os bancos. Não, o

Brasil é construído por todos os brasileiros, por cada operário, por cada funcionário

público, por cada cidadão. Não vamos ser equivocados e vir com esse raciocínio

simplista, demagogo, de que o Brasil está uma maravilha, de que foi descoberto em

2003, quando o PT chegou ao poder. Antes, segundo eles, não existia nada, era um

desastre. Eles inventaram o Brasil; aliás, acabaram com a corrupção, não houve

sanguessuga, não houve mensalão, não houve nada disso. Tudo isso é uma ilusão

da mídia.

Na verdade, é preciso acabar com essa demagogia e ter mais coerência. Sabemos

que há uma facilidade muito grande de iludir as pessoas. Saem com uma propaganda

enganosa, como se tudo estivesse uma maravilha. Só não contam nem põem nessa

propaganda a situação dos aposentados. Queira Deus que votem pelo menos 7%.

Isso parece conta de mentiroso. Fazem um barulho desse, e o Presidente dizendo

que vai vetar, que é muito, que não pode corrigir o salário dos aposentados em 7%.

Quero falar de algo que para mim é sagrado: prestar contas no dia a dia. Estive em

Passos, no final da semana passada, e fui fazer algo que já fiz recentemente em

Divinópolis, na sede do PSDB, e que faço diariamente no “site”. Aproveito, aliás, para
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informar o endereço aos mineiros: www.deputadodomingossavio.com.br. Hoje esse

tipo de instrumento não é nenhum luxo. Felizmente estamos com uma estrutura de

telefonia, de internet, chegando a todos os cantos do Brasil. Não é, obviamente,

nenhuma invenção do governo que está aí. A internet vai pelo instrumento da

telefonia a todos os cantos do Brasil. Isso foi um avanço que começou lá atrás, no

governo Fernando Henrique, com todo um processo de modernização dessa área. O

certo é que hoje, felizmente, temos um avanço. Essas são ferramentas de

democracia, de transparência. Digo isso porque tive a felicidade de estar em Passos,

reunido com mais de 400 pessoas, prestando contas, informando cada atitude minha,

enfim, prestando contas de quanto ganha um Deputado, com o que ele gasta, como

funciona uma vida parlamentar. Faço tudo isso de maneira transparente, como está

no meu “site”, como está no “site” da Assembleia, em que é colocada de maneira

clara a situação de cada parlamentar, informando também o que fazemos no dia a

dia. Isso é para ninguém dizer que a única coisa que o Deputado faz é ir nas reuniões

do Plenário. Para tentar desmoralizar a Assembleia, é perigoso que digam isso, sim.

Por exemplo, não param para pensar que pelo menos eu trabalho em mais de 100

cidades mineiras. Tenho percorrido, em média, cerca de 5.000km por mês. Centenas

e centenas de Prefeitos, Vereadores, líderes comunitários e cidadãos - como esse

que veio aqui - vieram me pedir socorro hoje para ver o que pode ser feito para

recorrerem no seu processo de aposentadoria. Essa é a vida de um representante do

povo. Não digo isso para reclamar. Pelo contrário, entrei na vida pública há quase 30

anos e, de uma forma mais precisa, na militância partidária, coordenando a

campanha do Governador Aécio Neves na sua primeira disputa para Deputado

Federal em 1986, época em que tive o privilégio de conhecer esse grande estadista e

estar a seu lado, sempre com lealdade, trabalho e seriedade. Ou seja, foram 25 anos

a seu lado, obviamente sempre cumprindo aquilo que é obrigação de homem público.

Hoje, mais do que nunca, é preciso prestarmos contas e deixarmos claro que, em 25

anos, não há nenhum processo contra ele. Sua ficha é limpa. Realmente ele tem uma

história de vida dedicada a servir a comunidade.

Sr. Presidente, para mim, estar em Passos foi um momento de grande emoção,

pois lá comecei a trabalhar recentemente ao lado do Dr. José Orlando, um médico
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humanista, uma figura querida na cidade. A partir dessa parceria, tivemos a

oportunidade de ajudar o Hospital do Câncer e várias escolas estaduais da cidade,

bem como pudemos ser parceiros de instituições filantrópicas. Lá pudemos mostrar

um pouco do que é a vida do parlamentar e, naturalmente, conviver com o dia a dia

da cidade. Por exemplo, visitei as cidades vizinhas de Cássia e Itaú de Minas. Estive

na associação comercial discutindo a importância de se atraírem investimentos para a

cidade, onde há uma grande indústria de cimento; todavia necessita de mais

investimentos, já que a cara da cidade é a indústria, apesar de estar numa região

com atividade agrícola muito forte. As outras cidades são mais voltadas para

atividades agrícolas, especialmente para o café e para o gado. Por exemplo, Cássia,

que é uma cidade maravilhosa e com uma produção agrícola exemplar para o Brasil,

sofre com a falta de uma política agrícola mais adequada e mais justa. As questões

ambientais estão sendo tratadas de forma equivocada, há até perseguição ao homem

do campo.

Deputado Inácio Franco, registro ainda que, no final de semana, precisamente na

quinta-feira à noite, na sexta-feira e no sábado, estive em Passos, em Cássia, em Itaú

de Minas, em São Roque de Minas, em Várzea Bonita e em Doresópolis. Às 10 horas

da noite de sábado, estive em Moema e Piumhi, onde participei de reunião e passei a

noite. Ao todo, estive em oito cidades, todas com suas atividades produtivas. Muitas

vezes, não dá tempo de parar nem para almoçar. Chegamos ao hotel para dormir à

meia-noite. Essa é a nossa rotina. Já estou com uma programação para ir a

Itapecerica, Oliveira, Divinópolis neste próximo final de semana. Essa é a nossa

rotina. Provavelmente a rotina de quem está trabalhando e produzindo não dará

manchete de jornal, não é mesmo Deputado Inácio Franco? No entanto, tenho aqui

uma informação que merece ser uma das manchetes mais bonitas do Brasil. Estamos

vendo aí a luta de quem quer ser produtor de leite, muitas vezes sem conseguir justa

remuneração. Tive a alegria de ser autor do projeto de lei que deu a isenção de ICMS

ao produtor de leite e o crédito presumido às cooperativas, aos laticínios, enfim, a

todos os produtores. Isso está melhorando a indústria de laticínio. Acabei de receber

um telefonema do Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais -

Silemg -, segundo o qual uma indústria de laticínios do Estado do Rio de Janeiro quer
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se instalar aqui, pois estão vendo que, depois dessa lei nossa, mandar o leite cru

para ser industrializado lá, gerará crédito para a indústria, se ela estiver em Minas. Ou

seja, compra-se o leite do produtor, e ele não paga imposto, mas se a indústria

estiver em Minas, ela terá um crédito presumido. Isso está melhorando a atividade da

indústria de laticínios das cooperativas.

Lembrei-me do leite para dizer que tive a alegria, atendendo a convite de colega

meu, que se formou comigo em Medicina Veterinária, nos idos de 1983, grande

amigo Maurício Coelho, de participar do IX Leilão Girolando da Fazenda Santa Luzia,

do Grupo Cabo Verde, do Sr. José Coelho ou José do Cabo Verde, que é figura

queridíssima, homem de pulso, competência, sensibilidade e humanismo exemplar.

No Sudoeste mineiro, não há quem não conheça ou admire profundamente o Sr. José

Coelho. É homem que criou toda a sua família trabalhando no agronegócio, Deputado

Inácio Franco, e hoje cada um tem bela estrutura, trabalhando com muita

competência. Para se ter ideia, nesse IX Leilão do qual participamos, uma das vacas

girolanda, que é raça genuinamente brasileira, isto é, raça produzida no Brasil, raça

leiteira com aptidão também para produção de carne, que é fruto do cruzamento da

raça gir com a raça holandesa, feito de forma controlada, foi vendida por

R$80.000,00. Agora, recentemente, na exposição de Passos, vi vaca girolanda,

Deputado Inácio Franco, produzir, em um dia, mais de 75 litros de leite. Eu estava lá

e vi, e isso não aconteceu só em um dia, mas em vários. A média de produção dessa

vaca foi de 75 litros de leite. Uma competência que orgulha a atividade dos

produtores rurais.

Estavam ali, fazendo esse leilão maravilhoso, preocupados com o próximo. Os

R$10,00 que cada um pagava na entrada da exposição eram para a creche, ou seja,

esse dinheiro era arrecadado pelos dirigentes da creche. Aliás, tive oportunidade de

adquirir 10 bônus, de R$250,00 cada um, em benefício do Hospital do Câncer de

Passos. Esse bônus é maneira simbólica de se contribuir com o Hospital do Câncer.

Cada um contribuiu como pôde. Adquiri 10 bônus, mas outro colega pode adquirir 1

ou 20, caso tenha mais condição que eu. Com isso o Hospital do Câncer fez uma

coleta que me parece ter dado alguns milhares de reais para fortalecer essa

instituição que nasceu da solidariedade do povo de Passos e região. Naturalmente,
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com esse espírito e a exemplo do que fizemos no passado, colocando um pouco de

recursos, neste ano assumi o compromisso de colocar mais R$50.000,00 de emenda

parlamentar, porque é causa muito justa para toda a região.

Encerrarei dizendo que, às vezes, em viagens como essa, alguém pode imaginar

que o Deputado esteja fazendo campanha ou passeando. Digo isso porque, na vida

pública, é muito comum as pessoas nivelarem por baixo. Se há problema com um

político, o importante é apurar o problema, e não insistir em nivelar por baixo.

Gostaria de relatar a visita que fiz a São Roque de Minas. Era de tarde, quase noite

de sábado quando, terminando encontro no sindicato rural, mostraram-me obra que

está sendo feita em decorrência de pequena emenda parlamentar de nossa autoria

para melhorar o pequeno parque de exposições, isto é, o espaço dos pequenos

produtores rurais de queijo da canastra, um ponto de desenvolvimento de sua

atividade. Estava escurecendo quando chegou um grupo de professoras dizendo que

precisavam da minha ajuda na Escola Estadual General Carneiro, porque

infelizmente não haviam conseguido os recursos de que precisavam, em valores

suficientes para a reforma da escola. Eu até havia ajudado a encaminhar planilha de

custo, nesta Casa, para a reforma da escola. Disseram-me que, quando chegou o

dinheiro, a reforma foi iniciada e o susto foi grande porque, a princípio, deveriam ser

trocadas apenas algumas telhas quebradas e madeiras, mas não foi o que

aconteceu, já que tudo estava podre. Além de podre, a fiação também foi

comprometida. Sabemos como é reforma. Quando se começa a mexer, o negócio

complica. Lá foram elas me mostrar o problema, e saí de lá de noite. Obviamente,

hoje estive na Secretaria de Educação, ao lado do Deputado Inácio Franco, para

deixar encaminhado com o Prof. Gilberto o pedido da Escola Estadual General

Carneiro, de São Roque de Minas.

O que me dá felicidade na vida pública é saber que, ao longo de toda essa história,

temos oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer aqui debate

franco, por meio de questionamentos ao governo federal e aos nossos opositores do

governo Anastasia, e também nossos próprios questionamentos.

Porém, muito mais que esse debate, é a ação, ir à ponta, às cidades, deslocar-se,

estar presente, ouvir e sentir de perto as dificuldades, que faz a diferença. Acredito
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que isso deve ser considerado quando se vai analisar a vida de um parlamentar.

Será que o parlamentar pode pegar serviço na hora X, largar, ir para casa, e deixar

de ser Deputado? Será que o Prefeito entra na Prefeitura, sai às 5 horas da tarde, e

deixa de ser Prefeito? Será que o Presidente Lula deixa de ser Presidente por alguns

momentos? E o Governador? A vida pública é de tempo integral. Quem faz essa

escolha tem de fazê-la como missão de vida. A análise tem de levar isso em conta

para que não se cometa injustiça.

Portanto fica aí o meu registro, de que continuarei prestando contas em cada lugar

que for. Mais que isso, colocando o nosso “site” -

www.Deputadodomingossávio.com.br - aberto a cada cidadão; assim como, no nosso

gabinete, estaremos abertos a cada homem da imprensa também. Esse é o nosso

dever, não é vantagem nenhuma, mas é importante que seja dito porque, se alguém

quer investigar alguma coisa da minha vida, virá-la ao avesso, deseja conhecer a

minha história, inclusive patrimonial, não tenho um segredo, nenhuma vírgula dos

dias da minha vida parlamentar.

Então é bom que isso fique registrado, para que possamos cuidar de trabalhar para

o povo mineiro, não deixando que, algumas vezes, essa ou aquela acusação tire o

foco da nossa vida, que tem hoje, com muita clareza, um objetivo: servir à nossa

comunidade. 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 as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 28,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/4/2010

Presidência do Deputado José Henrique
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos

de Lei nºs 2.612/2008, 3.417, 3.542 e 3.586/2009; aprovação - 2ª Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.501/2009;

aprovação com as Emendas nºs 1 e 2; declarações de voto - Questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo

Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio

Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª
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Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.612/2008, 3.417, 3.542

e 3.586/2009 (À sanção.).

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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.501/2009, do

Tribunal de Justiça, que altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de

Justiça. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as

Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e

2, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.501/2009 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão

de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero destacar a

aprovação desse projeto, primeiramente, como uma vitória da sociedade. A votação

deste projeto permitirá a criação de duas novas câmaras no Tribunal de Justiça, com

o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional. Com um Judiciário mais ágil, é a

sociedade que ganha, é a população mineira que ganha. Sabemos que precisaríamos

de muitos avanços nessas áreas, e de mudanças estruturais do ponto de vista da

mecânica dos processos. E, ao mesmo tempo, promoverá um novo reordenamento

das próprias instâncias do Judiciário. Mas a criação das duas Câmaras permitirão que
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avancemos um pouco mais. A segunda vitória é da entidade representativa dos

Juízes de Minas Gerais, a Amagis. Todos acompanhamos a luta do então Juiz, hoje

Desembargador, Nelson Missias, à frente da entidade de classe para essa ampliação

do Judiciário e, ao mesmo tempo, para a estruturação da primeira instância. A

Amagis não se preocupou só com a segunda instância, mas com infraestrutura para

que a primeira instância tivesse maior agilidade. A contratação de assessores é uma

preocupação que a Amagis trouxe aqui pelo Dr. Nelson Missias e por seus

companheiros de Diretoria. Eles lutaram com firmeza para que, na Lei de

Organização e Divisão Judiciária, houvessem esses avanços da lei. Gostaria de

registrar que essa votação hoje é possível pela presença do atual Presidente da

Amagis, o Dr. Bruno, que vem seguindo as trilhas do seu antecessor, demonstrando

um diálogo profícuo com a Casa Legislativa. Estão presentes também o Dr. Gilson e

a Dra. Fabiana, da Diretoria da Amagis, cuja presença nesta noite homenageia a luta

da Amagis, do Nelson Missias, da antiga e da nova Diretoria, que acompanha

atentamente a votação do projeto. É importante que ele seja votado hoje, dia em que

o Dr. Nelson tomou posse como Desembargador, numa das comemorações mais

concorridas do Tribunal nos últimos anos ou na última década, com toda a certeza.

Ainda gostaria de dizer que o terceiro vitorioso pela votação desse projeto é o Poder

Legislativo de Minas Gerais. Se destaquei o povo de Minas como primeiro e a Amagis

como segundo, por que destaco a nós, parlamentares, o Poder Legislativo? Porque

houve uma polêmica muito grande que ofendia no coração as prerrogativas deste

Poder, se teríamos ou não competência para modificar um projeto oriundo de outro

Poder. No nosso entendimento, não havia ilegalidade para tal medida. E, mais ainda,

temos um poder constituinte derivado que nos permite intervir como Deputados - não

especificamente constituído, mas derivado desse poder, da própria Constituição, de

modificarmos as legislações e a Constituição do Estado. Por isso apresentamos a

mudança necessária em vários projetos. Houve ação direta de inconstitucionalidade

impetrada por alguns que não perceberam primeiramente que o povo ganhava com o

projeto e que a agilidade da prestação jurisdicional era importante. Não perceberam

também que a democracia implica um jogo de peso e contrapeso e entraram com

ação direta de inconstitucionalidade, que não prosperou. Então ao votarmos esse
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projeto hoje, estamos dizendo, Deputado Hely Tarqüínio, que as mudanças que a

Assembleia fez foram legais, constitucionais e trarão benefícios para a população.

Enfim, destaco isso. E também o fato de nenhuma emenda ter sido apresentada em

1º turno é fruto da gestão da nova Diretoria da Amagis, que está trilhando o caminho

certo: o diálogo e o entendimento nos momentos necessários da pressão

democrática. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, também quero manifestar a alegria

de termos votado esse projeto. Inicio saudando a figura que hoje impõe respeito de

forma muito natural - aliás, não é impõe como convencionalmente nos referimos

àqueles que estão num cargo de relevância como o de Presidente do Tribunal de

Justiça. Ao me referir ao Dr. Sérgio Resende, posso dizer que ele construiu em sua

trajetória exemplar de magistrado, hoje consagrada no cargo máximo do Judiciário

mineiro, a condição de referência, de figura preparada para o exercício de uma

missão tão árdua e consegue fazê-lo exalando e transpirando humanismo,

compromisso com toda a sociedade e todos os jurisdicionados. Digo isso porque,

quando o Dr. Sérgio assumiu o Tribunal, de imediato tomou uma iniciativa que

surpreendeu a alguns, mas não a nós, que o conhecemos há tantos anos, em

Divinópolis, como homem preocupado em servir bem. Ao invés de ampliar as

instalações do tribunal ou de construir um novo prédio, ele tomou a decisão de mudar

as destinações orçamentárias para levá-las a todo o Estado de Minas Gerais, para

estruturar melhor os fóruns das diversas comarcas do interior e também para

estruturar melhor o nosso Poder Judiciário. Foi nesse clima que aqui na Assembleia

transitou - e agora entra em plena execução - a reestruturação do Judiciário. Vimos,

com alegria, a elevação à condição de comarca especial a minha Comarca de

Divinópolis e São João del-Rei, duas emendas de minha autoria aqui nesta Casa.

Também vimos as varas de várias outras comarcas serem ampliadas. Agora, fruto de

um trabalho operário, observamos o Dr. Sérgio Resende e sua equipe procurarem

estruturar o Judiciário mineiro para atender bem nossa gente. Obviamente, esse

projeto busca também ampliar as Câmaras do Tribunal de Justiça. Claro que também

devemos estender nossa homenagem aos magistrados, de modo geral, aos Juízes,

aos servidores de todos os fóruns, em todos os níveis de servidores, às entidades, à
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Serjusmig, à Amagis, ao querido Nelson Missias, com quem trabalhamos de maneira

muito firme para aprimorar o projeto de estruturação, de modernização do Judiciário

mineiro, a reorganização judiciária. Tive o prazer de relatar este projeto, que saiu

desta Casa, voltou, e, no final, em um processo extremamente democrático, tornou-

se realidade. Ainda há muito o que aprimorar na estrutura do Judiciário, para que a

Justiça alcance a todos, com plenitude e eficácia, mas temos a convicção de que o

Dr. Sérgio Resende está marcando época no Tribunal de Justiça, naturalmente com

seus pares. Ao tomar a iniciativa de implementar uma série de ações, faz com que a

Justiça chegue mais rapidamente ao cidadão. Essa é a razão de ser, esse é o grande

princípio do Estado Democrático de Direito e da razão de ser do Judiciário.

Evidentemente, não posso esquecer-me de que é justamente pela ação também

firme do nosso Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Sérgio, que está em franco

andamento o projeto para a construção do novo fórum em Divinópolis. Recentemente,

estive com ele. O Prefeito Vladimir complementou as ações que dependiam da

Prefeitura. Temos feito nossa gestão junto a ele. Determinou a elaboração dos

projetos e, ainda na gestão do Dr. Sérgio, esperamos ver a publicação da licitação

para a construção do novo fórum de Divinópolis, porque esse homem que por ali

passou e que hoje é motivo de orgulho para todos os mineiros está escrevendo seu

nome na história do Estado de Minas Gerais e, de modo muito especial, na história do

Judiciário. De alguma forma, esta votação me permite fazer essa homenagem ao

nosso Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Sérgio Resende.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, compreendendo a importância do projeto

que acabamos de aprovar em 1º turno, que cria os quadros para as Secretarias do

Tribunal de Justiça, viabilizando seu pleno funcionamento e viabilizando,

especialmente, a instalação da Vara da Criança e do Adolescente em Belo Horizonte

e da Vara Especializada da Lei Maria da Penha, por exemplo, o Bloco do PT-PMDB-

PCdoB fez um esforço concentrado para estar aqui, para comparecer ao Plenário e

fazer esta votação. Pena que o bloco governista não tenha feito o mesmo esforço.

Fazemos apelo para que esse esforço concentrado seja reforçado para que

aprovemos, em 2º turno, esse importante projeto, que ajuda o Tribunal de Justiça a

promover uma justiça mais ágil, eficiente e mais próxima do cidadão. Nesta
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oportunidade, parabenizo a importante atuação da Amagis, por meio de seus

componentes. Achamos importante o esforço que os magistrados fazem para

valorizar o Tribunal e a Justiça mineira para que ela melhore cada dia mais. Dr.

Missias, que toma posse agora como Desembargador no Tribunal de Justiça,

desenvolveu um brilhante trabalho à frente da Amagis, assim como toda a Diretoria.

Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer o registro em relação ao Presidente do

Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio Resende, que está em final de mandato

e, desde a primeira hora, deixou clara a importância de levar a justiça para o interior.

Quando optou em não construir a nova sede do Tribunal de Justiça, priorizando a

reforma dos prédios da Justiça pelo interior afora, a construção de prédios novos e a

instalação das novas comarcas, o ilustre Desembargador Sérgio Resende deu um

grande exemplo de como se deve administrar o judiciário mineiro nessa etapa

histórica. Reitero que o Desembargador Sérgio Resende tem feito esse trabalho de

levar o Tribunal ao interior de Minas. No dia 24 de maio, ele estará na cidade de

Açucena para inaugurar a belíssima reforma do prédio daquela cidade, que será

entregue à população em 24 de maio. Também nessa data, o Desembargador Sérgio

Resende fará visita técnica às novas instalações do fórum de Belo Oriente. Foi o

resgate de um compromisso importante, porque a Comarca de Belo Oriente foi criada

há 12 anos e precisa ser instalada. Há entendimento do Tribunal de Justiça para que

essa comarca seja instalada. O Prefeito de Belo Oriente, Dr. Humberto, está

contribuindo, por meio de parcerias, e já está entregando o prédio, o espaço físico.

No dia 24 de maio, o Desembargador Sérgio Resende fará visita técnica às

dependências do fórum de Belo Oriente. É a prova mais concreta de que é assim que

se deve promover a justiça em Minas, dando condições aos Juízes e aos

serventuários da Justiça de trabalharem no interior, para que a justiça fique mais

próxima do cidadão e do povo. O Desembargador Sérgio Resende presta essa

grande contribuição ao Judiciário mineiro. Aprovar projetos como esse é a

contribuição da Assembleia Legislativa para que o Tribunal de Justiça, o Poder

Judiciário funcione cada dia melhor. Temos a convicção de que o Desembargador

Sérgio Resende fez muito pela Justiça mineira e tem outros desafios pela frente. Com

certeza, o próximo Presidente, Desembargador Cláudio, conseguirá dar continuidade
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a esse trabalho. Por exemplo, a construção do fórum da Comarca de Contagem, uma

demanda premente, que precisa sair do papel. Lá, existe o espaço físico, o terreno. O

Tribunal de Justiça tem conhecimento da necessidade de se começarem as obras do

novo fórum da cidade de Contagem. Deixo o registro de que o Bloco PT-PMDB-

PCdoB está atento. Estamos votando em 1º turno e vamos votar em 2º turno.

Solicitamos o mesmo empenho da base governista, porque este projeto é bom para a

Justiça mineira e para o povo de Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, saúdo todos os

presentes e gostaria de externar o posicionamento do Bloco PT-PMDB-PCdoB.

Votamos favoravelmente ao Projeto de Lei nº 3.501, que altera a estrutura de cargos

do Tribunal de Justiça. Trata-se de um projeto realmente muito importante porque

garante, inclusive, um atendimento melhor da população, principalmente a mais

carente, e acelera a tramitação dos processos no Judiciário. Parabenizo, assim, o

Tribunal de Justiça. Cumprimos a nossa parte. Queremos, inclusive, que o projeto

seja votado em 2º turno o mais rápido possível. No entanto, não poderia, de maneira

nenhuma, deixar de cobrar o princípio da isonomia; que haja um tratamento, por parte

do Tribunal, isonômico em relação aos seus servidores. Neste momento, parabenizo

o Sindojus e o Serjusmig, que estão nessa luta há muito tempo em defesa dos

servidores. Os projetos, de certa forma, foram redigidos praticamente no mesmo

momento. Estavam prontos o Projeto de Lei nº 3.501 e os demais semelhantes que

atendem à necessidade dos servidores, mas, infelizmente, esses últimos não vieram

para esta Casa. Então, é imperativo, é necessário, com a máxima urgência possível,

que o Tribunal envie à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o projeto

que garante a gratificação dos Escrivães e Contadores que exercem chefias na 1ª

instância da Justiça mineira. É muito importante que chegue a esta Casa esse

projeto. Outra questão diz respeito ao 3º grau para os Oficiais de Justiça. Essa é uma

novela antiga e uma grande reivindicação da categoria. É assim em outros Estados,

mas até hoje o Tribunal não tomou um posicionamento em relação a essa questão

para os servidores de Minas Gerais. Isso irá qualificar, preparar melhor os Oficiais

para atender ao povo. Na Polícia Civil, essa já é também uma reivindicação antiga. É

uma questão realmente simples que o Tribunal já poderia ter encaminhado com esse
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Projeto nº 3.501 para a Assembleia Legislativa; já poderíamos ter aprovado tudo

junto, ou seja, o 3º grau para os Oficiais de Justiça e também a gratificação dos

Escrivães e Contadores. Há outro projeto importante que já tramitou em todas as

Comissões e foi analisado do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade e

da juridicidade: refiro-me ao Projeto nº 3.797/2009, que só falta vir a Plenário para ser

apreciado, discutido e aprovado. Faço esse apelo à Mesa; inclusive apresentarei um

requerimento solicitando pedido de urgência na sua tramitação. Esse projeto garante

a periculosidade para os Oficiais de Justiça, os Comissários da Infância e da

Juventude, os Assistentes Sociais e os Psicólogos. Em outros Estados do nosso

País, isso já é corrente há muito tempo. Aqui em Minas Gerais há uma luta do

sindicato para que lhes seja garantida a gratificação de periculosidade. Infelizmente,

isso ainda não pôde ser apreciado. Estamos num ano eleitoral e sabemos que há

prazos e, portanto, queremos que esse projeto seja apreciado o mais rápido possível,

bem como aprovado e sancionado, para que realmente se faça justiça aos nossos

servidores. Aprovamos o Projeto de Lei nº 3.501, que aumenta o número de cargos

para o Tribunal de Justiça. Isso é muito importante, pois ajudará sobremaneira os

Desembargadores. É uma responsabilidade nossa essa questão. Agora, é importante

fazer justiça e garantir a aprovação dos projetos que atendam às necessidades dos

servidores. Não adianta haver Juiz, Desembargador, se não há quem resolve o

problema, quem coloca a mão na massa, quem notifica, que é o Oficial de Justiça,

assim como o Psicólogo, o Comissário da Infância e da Juventude, além dos

Contadores e Escrivães. Enfim, sem os servidores do Judiciário, a Justiça não

funciona. A Justiça aqui no nosso Estado funciona porque temos servidores do

Judiciário, Juízes e Desembargadores, que formam um conjunto; não há

possibilidade de a Justiça funcionar sem eles. Assim, é importante a isonomia.

Garantimos a aprovação desse projeto, que é muito importante, mas agora é

fundamental garantir também que os projetos que atendam às necessidades dos

servidores sejam aprovados o mais rapidamente possível. Mais uma vez, parabenizo

o Serjusmig e o Sindojus. Para terminar, cobro a aprovação do Projeto de Lei nº

4.389/2010, que é sobre a data-base. Essa é uma campanha que o Serjusmig está

abraçando há muito tempo. É preciso definir uma data-base que faça justiça ao
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conjunto dos servidores mineiros. Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados e funcionários da

Justiça presentes, hoje aprovamos um projeto que estava nesta Casa há

aproximadamente 70 dias, que é o Projeto nº 3.501/2009, que muda a estrutura do

Tribunal de Justiça. Não é puramente um projeto de criação de cargos, mas um

projeto que instrumentaliza a Justiça e coloca à disposição do jurisdicionado, do

cidadão, outras duas câmaras nesse Tribunal. É preciso, de fato, que a Justiça

mineira tenha todas as condições de exercer esse relevantíssimo papel

constitucional, que é trazer a chamada paz social para a sociedade. A Assembleia

aprovou este projeto à unanimidade. Os servidores da Justiça, os Juízes e os

Desembargadores, especialmente o Presidente da Amagis, Dr. Bruno Terra, que

tanto contribuiu para a aprovação deste projeto, merecem os nossos cumprimentos.

O Judiciário há de reconhecer e de resolver um passivo junto aos servidores da

Justiça no que diz respeito aos Oficiais de Justiça, que têm uma gratificação já

aprovada por esta Casa, mas a lei que a institui ainda não foi implementada. Este

Deputado tem procurado uma solução para esses problemas junto ao Poder

Judiciário porque temos, em Minas Gerais, a melhor Justiça do Brasil. São servidores

honestos e abnegados, que contribuem de forma fundamental para que os processos

andem no Poder Judiciário e não fiquem parados no Tribunal durante anos. Os

Oficiais de Justiça exercem, portanto, uma atribuição muito importante no andamento

processual. Quero dizer, também, Sr. Presidente, que a Justiça mineira precisa do

apoio desta Casa. Nesta semana, a Toyota do Brasil tentou suspender uma decisão

do Ministério Público, do Procon estadual. Queria que o Judiciário suspendesse a

validade de uma decisão do Procon para que pudesse continuar comercializando

seus veículos Toyota Corolla junto aos consumidores mineiros. O Procon estadual,

acolhendo um pedido deste Deputado e uma recomendação da Comissão de Defesa

do Consumidor desta Casa, suspendeu a comercialização do Toyota Corolla

enquanto a Toyota não fizer o chamado “recall”. Que ela procure todos os

consumidores que adquiriram o veículo Toyota em 2008 e em 2009 e resolva, em

definitivo, a questão do acelerador. São veículos que podem matar. São veículos

assassinos em alguns casos, conforme comprovado nesta Casa. Por isso, fomos a
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Brasília e ao DPDC do Ministério da Justiça para pedir uma providência rigorosa

contra a comercialização do veículo, que não tinha a sua segurança comprovada. Ao

contrário, tivemos vários casos em que os veículos apresentavam problema de

aceleração repentina. O Ministério Público, por intermédio do Promotor Dr. Amauri

Artimos, acolhendo o nosso pedido, determinou a suspensão da comercialização do

veículo em Minas Gerais enquanto a empresa não fizer o chamado “recall” junto a

todos os proprietários desses veículos. A empresa sabe quem são e onde estão

esses consumidores. Não fez o “recall” porque não quis. Hoje está submetida a essa

decisão, confirmada pela Juíza Mariângela Meyer, do Fórum de Belo Horizonte.

Portanto, é uma decisão da Justiça mineira que chancelou a decisão administrativa

do Procon, proibindo a comercialização do Toyota enquanto o problema de

segurança não for definitivamente resolvido. Portanto, esse foi um ganho para a

sociedade mineira, para os consumidores mineiros. Mais uma vez, num trabalho de

parceria entre o Procon da Assembleia, a Comissão de Defesa do Consumidor da

Assembleia e o Ministério Público, chegamos a essa situação, quase que

desnecessária, se a empresa Toyota tivesse feito o que determina o Código de

Defesa do Consumidor. Por último, gostaria de dizer que estamos numa luta perene,

permanente pelo respeito ao consumidor por parte dos planos de saúde. Não é mais

aceitável que planos de saúde continuem a vender contratos de forma desmedida,

desarrazoada, com o objetivo de alcançar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de

consumidores sem se preocuparem com a qualidade do serviço prestado a eles no

que diz respeito à rede hospitalar e ao número de médicos. São médicos

excepcionais, ótimos hospitais credenciados pelos planos de saúde, mas hoje eles já

não dão mais conta de atender à demanda; assim, eles se transformaram num

grande SUS. Ou param os planos de saúde de comercializar novos contratos, Sr.

Presidente, ou então que sejam punidos por estarem vendendo aquilo que não têm

como entregar. O consumidor está sendo mais bem atendido no SUS que nos planos

de saúde, pelos quais pagam muito caro sem conseguir atendimento na rede

hospitalar credenciada, que não dá conta da demanda e não amplia os serviços

porque recebe míseros honorários. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Os planos

de saúde, Sr. Presidente, devem, imediatamente, mudar a postura, parar de vender o
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que não têm condições de entregar.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de solicitar o encerramento, de plano, da

reunião, pois não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes, porém, se

V. Exa. me permite, gostaria de deixar aqui a minha solidariedade a todos os

servidores públicos do Estado de Minas Gerais e de apresentar o nosso

posicionamento: cobrar do governo a implementação do piso nacional da educação,

que faz justiça aos servidores. Apresentamos diversas emendas que, infelizmente,

foram rejeitadas no Plenário. Os servidores estão mobilizados em todas as regiões do

Estado. Aliás, hoje foi o dia D, em que os servidores paralisaram suas atividades,

protestaram indignados com os baixos salários. Então, fica aqui a nossa

solidariedade a todos os professores e servidores da educação, às merendeiras,

serviçais que, pela primeira vez, aderiram, em massa, à mobilização. O movimento

está realmente muito forte. Pedimos a colaboração e o apoio dos pais dos estudantes

para que, realmente, ajudem a fortalecer o movimento e abram canal de negociação

com o governo, para que seja implementado o piso nacional para os servidores da

educação. Gostaria também de deixar o nosso pesar pelo falecimento do Jovem,

como era conhecido esse cidadão da cidade de Turmalina. Tivemos a grata

satisfação de estar com ele na luta contra as altas tarifas da Copasa e, ontem, ele

faleceu num trágico acidente de carro. Foi ele um cidadão que muito ajudava as

pessoas, era extremamente propositivo, muito carismático. Então, fica aqui a nossa

solidariedade, o nosso sentimento de pesar aos familiares e à cidade de Turmalina.

Infelizmente, perdemos, a cidade de Turmalina perdeu um grande companheiro, que

é o Jovem.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia

28, 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/4/2010

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira,

Tiago Ulisses, Luiz Humberto Carneiro e Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado

Gustavo Valadares), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, 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 discutir e votar proposições da Comissão. 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 nºs 5.670 e 5.738/2010. 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 Carlin Moura

em que solicita seja formulado apelo desta Comissão ao Presidente da Companhia

Vale para avaliar a possibilidade de construção da nova siderúrgica no Município de

Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, cuja localização geográfica é

estratégica no setor de mineração. A Presidência recebe, para posterior apreciação,

requerimento do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita a realização de debate

público juntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

sobre o tema: “Marginalização do Estado de Minas Gerais nos investimentos da

Petrobrás e o esvaziamento da Refinaria Gabriel Passos”. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ademir Lucas - Gustavo

Valadares.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/4/2010
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Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira e João Leite (substituindo o Deputado

Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão; comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios do

Sr. Roberto Andrade, Presidente da Associação dos Notários e Registradores do

Estado de Minas Gerais (15/4/2010), e da Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Planejamento e Gestão (17/4/2010); e acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei

Complementar nº 58/2010, no 1º turno (Deputado Délio Malheiros), e Projeto de Lei

nº 4.255/2010, no 1º turno (Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 1ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela rejeição da Emenda nº 2, recebida em Plenário, e pela

aprovação do Substitutivo nº 1, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 4.144/2010 (relator:

Deputado Domingos Sávio). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.851 a 5.853, 5.867 e 5.868/2010. 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, 27 de abril de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.340/2010

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Florestal, com

sede nesse Município.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.340/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comercial, Industrial e Agropecuária de Florestal, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem por escopo fomentar o desenvolvimento econômico e

social desse Município.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, defende os interesses e direitos

de seus associados; estimula a união e solidariedade na comunidade; realiza

pesquisas e estudos técnicos sobre as atividades econômicas locais; disponibiliza

assessoria técnica e jurídica para orientação sobre temas de interesse, como a

proteção ao crédito e o cumprimento da legislação vigente; e promove simpósios,

conferências, cursos e eventos 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 4.340/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.412/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 4.412/2010, que autoriza a
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abertura de crédito especial em favor do Fundo de Assistência ao Pecúlio dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Funapec – , foi encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem n° 489/2010.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 1º/4/2010, foi o projeto distribuído à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 160 da

Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 2° do art. 204 do Regimento

Interno, foi concedido prazo de 20 dias para apresentação de emendas. No decurso

do prazo regimental, não houve apresentação de emendas.

Fundamentação

O projeto de lei em tela visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito especial, no

valor de R$64.960.095,00 (sessenta e quatro milhões novecentos e sessenta mil e

noventa e cinco reais), em favor do Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores

do Estado de Minas Gerais – Funapec –, e dá outras providências.

A Lei Federal n° 4.320, de 1964, em seu art. 40, in ciso II, define como créditos

especiais os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária

específica. A Lei Orçamentária Anual – LOA – de 2010, Lei n° 18.693, de 4/1/2010,

não contém dotação orçamentária para o Funapec, que foi criado dias antes da

aprovação da LOA, por meio da Lei n° 18.682, de 28/ 12/2009. Portanto, é necessária

a abertura do crédito especial pela ausência de dotação orçamentária específica

capaz de destinar recursos ao referido fundo.

Também determina a Lei n° 4.320, de 1964, que os cr éditos especiais devem ser

autorizados por lei, dependem da existência de recursos e devem ser precedidos de

exposição justificativa. Já o § 1° do art. 43 defin e os recursos que podem ser

utilizados para a abertura dos créditos especiais, sendo que o inciso II trata do

excesso de arrecadação. É exatamente essa fonte de recurso a utilizada para abrir o

crédito especial em favor do Funapec, conforme dispõe o art. 2° do projeto em tela, o

que atende à exigência legal.

Conforme o art. 3° do projeto, fica o Poder Executi vo autorizado a compatibilizar o

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, de 2008 a 2011, com as

alterações decorrentes da criação da unidade orçamentária “Fundo de Assistência ao
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Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais”.

Feitos os destaques acima e tendo em vista que o crédito especial não cria nem

aumenta despesas, apenas autoriza a abertura de crédito ao orçamento atual,

entendemos que o projeto em análise atende às exigências legais e, portanto, não

encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.412/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas -

Doutor Rinaldo Valério - Sávio Souza Cruz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.612 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.612/2008, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

institui a notificação compulsória a ser adotada pelos estabelecimentos de ensino nos

casos de violência contra a criança e o adolescente no âmbito do Estado, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.612/2008

Estabelece normas para o cumprimento, no âmbito dos estabelecimentos de ensino

do Sistema Estadual de Educação, do disposto no art. 13 da Lei Federal n° 8.069, de

13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O estabelecimento de ensino público ou pr ivado de educação básica

integrante do Sistema Estadual de Educação notificará ao Conselho Tutelar da

localidade e às demais autoridades competentes os casos de suspeita ou
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confirmação de maus-tratos contra aluno, ocorridos dentro ou fora da circunscrição da

escola, nos termos do art. 13 da Lei Federal n° 8.0 69, de 13 de julho de 1990.

Art. 2° - A notificação efetuada nos termos desta l ei será sigilosa, vedadas a

consulta, a extração de cópias e a informação a terceiros.

Art. 3° - O não cumprimento do disposto nesta lei s ujeita os dirigentes, professores

e demais servidores dos estabelecimentos de ensino que tenham conhecimento dos

casos a que se refere o art. 1° à pena estabelecida  no art. 245 da Lei Federal n°

8.069, de 1990, sem prejuízo de outras penalidades administrativas e legais

aplicáveis.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.417 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.417/2009, de autoria do Deput ado Sebastião Helvécio, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.417/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Piranga imóvel

com área de 450m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), situado na Rua

Santa Efigênia, naquele Município, registrado sob o n° 13.939, a fls. 48 do Livro 3-S,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

prédio da Unidade Básica de Saúde Dr. Solon Ildelfonso.
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.516 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.516/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, de Turismo,

Serviços e Agronegócios da Campanha, com sede no Município de Campanha, 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° 3.516/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, de Turismo,

Serviços e Agronegócios da Campanha, com sede no Município de Campanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial, Industrial, de

Turismo, Serviços e Agronegócios da Campanha, com sede no Município de

Campanha.

Art. 2° – 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.542 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.542/2009, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que

reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade
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pública das unidades da maçonaria localizadas em 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° 3.542/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades da maçonaria localizadas no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da maçonaria localizadas no Estado.

Parágrafo único - O reconhecimento de que trata o “caput” deste artigo é extensivo

às associações constituídas no Estado que se dedicam à assistência aos desvalidos.

Art. 2° - A declaração de utilidade pública de cada  unidade da maçonaria, entidade

autônoma e dotada de personalidade jurídica própria, e das associações a que se

refere o parágrafo único do art. 1° será feita por lei específica, na forma da Lei n°

12.972, de 27 de julho de 1998.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.586 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.586/2009, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que institui a

Política Estadual da Saúde do Homem 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.
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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° 3.586/2009

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. 1° – 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. 2° – 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. 3° – São diretrizes da Política Estadual de At enção Integral à Saúde do

Homem:

I – a integração do homem à rede de serviços de saúde;

II – a priorização da atenção básica desenvolvida nos termos do Programa de

Saúde da Família;

III – a integração da política de que trata esta lei com as demais políticas,

estratégias e ações do SUS;

IV – a articulação das diversas áreas do governo e da sociedade.

Art. 4° – São objetivos da Política Estadual de Ate nção 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 à

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. 5° – Na implementação da política de que trata  esta lei, compete ao poder

público:

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. 6° – Esta lei entra em vigor na data de public ação.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.050 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.050/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara 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, 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° 4.050/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Serviços de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de

São Sebastião do Paraíso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de março de 2010.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/4/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr. Antônio Nogueira de

Oliveira, ocorrido em 26/4/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2010

ATAS

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Weliton Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.519 a 4.536/2010 - Requerimentos nºs 5.899 a

5.918/2010 - Requerimentos das Comissões de Minas e Energia, de Segurança

Pública (2) e de Participação Popular (2), da Comissão Especial da MinasCaixa e dos

Deputados Leonardo Moreira, Padre João, Sargento Rodrigues e Durval Ângelo -

Comunicações: Comunicação da Comissão de Direitos Humanos - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta, André

Quintão, Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Guedes - Registro de presença - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Questão de ordem - Votação de Requerimentos:

Requerimentos das Comissões de Minas e Energia, de Segurança Pública (2) e de

Participação Popular (2), da Comissão Especial da MinasCaixa e dos Deputados

Leonardo Moreira, Padre João, Sargento Rodrigues e Durval Ângelo; aprovação -

Questões de ordem - 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 - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlos Gomes -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon

Melo - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -
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Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres

- Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta

- Wander Borges.

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.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.116/2009 , do Deputado Délio Malheiros.

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.804/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (6), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 5.018/2009, da Comi ssão de Fiscalização

Financeira; 5.299/2009, da Comissão de Participação Popular; 5.498/2010, da

Comissão de Segurança Pública; 5.645 e 5.646/2010, da Comissão de Turismo; e ao

Ofício n° 350/2010/SGM.

Do Sr. Vladimir de Faria Azevedo e da Sra. Rosenilce Cherie Mourão Gontijo



____________________________________________________________________________
1017

Resende, respectivamente, Prefeito Municipal e Secretária de Saúde de Divinópolis,

prestando informações relativas ao requerimento do Deputado Wander Borges

encaminhado por meio do Ofício nº 640/2010/SGM.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.492/2 010, da Comissão de

Segurança Pública, e 5.473/2010, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, agradecendo

manifestação de aplauso aos policiais da 16ª Delegacia Distrital - Noroeste por seu

desempenho, a qual foi formulada por esta Casa em atenção a requerimento da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Mauro Sérgio Nery Brito, Presidente da Cohab-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.264/2009, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, Diretor-Geral da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais - Arsae-MG -, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.142/2009, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Paulo Bregunci, Presidente da Ruralminas, encaminhando informações

sobre os processos rurais a serem escriturados administrativamente por essa

Fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.486/2 010, da Comissão de

Segurança Pública, e 5.555/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, encaminhando

pareceres relativos aos Projetos de Lei nºs 3.730/2009 e 4.192/2010, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e os pareceres aos

respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.382/2010 , do Deputado Gustavo

Valadares.

Do Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa, Promotor de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.754/2008 , da Comissão de Direitos
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Humanos.

Do Sr. Leonardo Carvalho Carreira, Defensor Público, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.343/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Paulo de Carvalho Balbino, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do

Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.558/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcelo José Ferreira, Procurador da República de Minas Gerais, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.634/2010 , da Comissão de Educação.

Do Sr. Helder Carvalhal de Almeida, Delegado de Polícia, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.244/2009, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Henrique Bandeira de Melo, Superintendente de Comunicação Institucional

da Copasa-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.643/2010, da

Comissão de Turismo.

Da Sra. Huanda Bambirra Cabral, Diretora de Políticas de Apac e Cogestão da

Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.148/2009, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Patrícia Galdino de Faria Barros, Coordenadora-Geral de Políticas e

Relações de Consumo do Ministério da Justiça, prestando informações relativas ao

Projeto de Lei nº 3.199/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-

Anexem-se o ofício e a nota técnica ao Projeto de Lei nº 3.199/2009.)

Do Sr. Sérgio Nogueira da Franca, Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete da

Presidência do BNDES, prestando informações relativas ao Requerimento n°

5.650/2010, da Comissão de Turismo.

Da Sra. Valéria Cristina Rezende, Superintendente Regional de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável no Sul de Minas, prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 5.379 e 5.380/2010, da Comissão d e Meio Ambiente.

Do Sr. Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do Gabinete da Presidência da Copasa-

MG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.142/2009, da Comissão

de Participação Popular.

Do Sr. José Eduardo Machado, provedor do Hospital de Cataguases, pedindo

providências para a destinação de recursos financeiros a esse Hospital por meio de
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emenda parlamentar. (- À Comissão de Saúde.)

CARTÃO

Do Sr. Jadir Silva, Presidente do Tribunal de Justiça Militar, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa, em atenção a requerimento do Deputado

Leonardo Moreira, por sua posse no referido cargo.

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 4.519/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Espírita e Cultural Lunzo

Atim Odeomin, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Espírita e

Cultural Lunzo Atim Odeomin, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Ademir Lucas

Justificação: A Associação Comunitária Espírita e Cultural Lunzo Atim Odeomin,

com sede no Município de Contagem, é entidade sem fins lucrativos e tem por

escopo desenvolver ações de interesse social e coletivo.

Com esse propósito, defende as minorias, o respeito às diferenças, a justiça social

e os direitos humanos; luta pela melhoria da qualidade de vida da população mais

carente e pela universalização do direito constitucional à saúde; protege as famílias, a

maternidade e a velhice; ampara as crianças e os adolescentes carentes e em

situação de vulnerabilidade social; divulga a cultura afro-brasileira, por meio da nação

Angola Muxkongo.

Considerando o valoroso trabalho efetuado pela entidade, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.520/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

São José, com sede no Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro São José, com sede no Município de Barroso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São José foi

fundada em 1996 no Município de Barroso, com o objetivo de congregar as pessoas

interessadas em amenizar a situação das famílias que vivem em estado de

vulnerabilidade, colaborando com o seu bem-estar e a melhoria de sua qualidade de

vida.

Com esses propósitos, promove a boa convivência entre seus assistidos e os

demais moradores de Barroso; realiza atividades festivas, esportivas e de ação

comunitária; desenvolve projetos voltados para a geração de renda da comunidade,

visando ao combate da fome e da pobreza.

Considerando o valoroso trabalho efetuado pela entidade, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.521/2010

Dispõe sobre a transferência de domínio, do Estado para o Município de

Carmópolis de Minas, de trecho da Rodovia MG-270.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo de Minas Gerais autorizado a transferir para o

Município de Carmópolis de Minas o domínio do trecho da Rodovia MG-270

compreendido entre o acesso ao Povoado de Bom Jardim das Pedras e a ponte

sobre o Córrego Lava-Pés.

Art. 2º - Após a transferência de domínio prevista no art. 1º, a manutenção do

referido trecho da Rodovia MG-270 passa a ser de responsabilidade do Município de

Carmópolis de Minas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Ivair Nogueira - Domingos Sávio.

Justificação: A região onde se situa o trecho da Rodovia MG-270 objeto deste

projeto de lei já faz parte do perímetro urbano de Carmópolis de Minas, conforme

dispõe a Lei Municipal nº 1.349, de 28/6/91.

O referido trecho já foi também objeto da Lei nº 17.620, de 7/7/2008, através da

qual recebeu a denominação de Avenida Nossa Senhora de Fátima, por estar

integrado à região urbana do Município.

Carmópolis de Minas é um dos Municípios que mais tem crescido, econômica e

demograficamente, ao longo dos últimos anos, acima da média regional, conforme

demonstram as estatísticas do IBGE. Esse crescimento tem estimulado muito a

expansão do setor imobiliário, principalmente na construção de prédios comerciais,

que vão surgindo ao longo das vias que dão acesso aos Municípios de Oliveira,

Passa-Tempo e Itaguara.

A Rodovia MG-270 no sentido Passa-Tempo é simultânea com a Avenida Nossa

Senhora de Fátima, no trecho entre a BR-381 até a ponte do Córrego Lava-Pés. Ao

longo dessa avenida, têm sido construídos, naturalmente, prédios residenciais e

comerciais, sendo que alguns deles já demandam mais de 20 anos, outros são mais

recentes, e alguns estão em fase de execução.

De dois anos para cá, a Residência do DER em Oliveira tem feito notificações aos

proprietários para cessarem as obras e demolirem o que já está construído, sob a

alegação de invasão de faixa de domínio, sendo que o local é perímetro urbano e,

portanto, gostaríamos que fosse de domínio municipal.
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Pelos motivos aqui expostos é que apresentamos esta proposição de lei para ser

apreciada pelos nobres pares, na certeza de sua aprovação.

- 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 4.522/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagrada

Família, com sede no Município de Itaú de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Sagrada Família, com sede no Município de Itaú de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Moradores do Bairro Sagrada

Família consiste em contribuir para a ação conjunta de obras e movimentos, visando

à promoção da solidariedade, da justiça social e da caridade cristã, desenvolvendo

ações sociais, educacionais e culturais.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação da proposição que ora apresentamos.

- 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 4.523/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Futebol Amador Cuidar e Educar de

Moema - Afacem -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Futebol Amador Cuidar

e Educar de Moema - Afacem -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Antônio Júlio
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Justificação: A Associação de Futebol Amador Cuidar e Educar de Moema - Afacem

- é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada,

que tem por finalidade a difusão de atividades cívicas, culturais e desportivas,

especialmente o futebol nas categorias de base e amadorista.

Em pleno e regular funcionamento desde 2008, a Associação 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 4.524/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Córrego Fundo 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 Córrego Fundo o

imóvel constituído por um lote de terreno medindo 3.979m², integrante de uma área

total de 10.456m², no Município de Córrego Fundo, registrada sob o nº 24.844, Livro

3-J, fls. 137, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formiga.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no “caput” deste artigo destina-se à

construção de um centro de educação infantil.

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 artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Dilzon Melo

Justificação: A doação do imóvel a que se refere este projeto de lei destina-se à

construção de um centro de educação infantil por meio do programa Proinfância, do

FNDE. O Município de Córrego Fundo não possui propriedade com área suficiente
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para atender as exigências do programa. 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.

- 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 4.525/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação a Dependentes Químicos e

Álcool de Patos de Minas, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação a

Dependentes Químicos e Álcool de Patos de Minas, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Fundado em 2004, o Centro de Recuperação a Dependentes

Químicos e Álcool de Patos de Minas, entidade sem fins lucrativos, tem como

finalidade precípua amparar as pessoas dependentes de substâncias químicas,

drogas e álcool.

Com esse propósito, mantém um núcleo de abrigo onde seus assistidos podem se

recuperar, orientados por profissionais especializados, por meio de leituras, reflexões,

trabalhos e outras dinâmicas, com o fim de voltarem ao convívio social; promove

campanhas de prevenção ao uso de tóxicos e álcool, entre outros entorpecentes;

realiza visitas domiciliares de acompanhamento às famílias da comunidade.

Diante da importância das ações realizadas pelo Centro de Recuperação a

Dependentes Químicos e Álcool de Patos de Minas, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-lo de utilidade

pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.526/2010
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Dispõe sobre o tráfego de veículos nas vilas, ruas sem saída e ruas e travessas

com características de ruas sem saída nos Municípios integrantes de regiões

metropolitanas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o fechamento do tráfego de veículos em vilas, ruas sem

saída e ruas e travessas com características de ruas sem saída de pequena

circulação de veículos em áreas residenciais, ficando limitado o tráfego local de

veículos apenas a seus moradores e visitantes.

Art. 2º - Para fins desta lei considera-se:

I - vila: conjunto de lotes destinados exclusivamente à habitação, cujo acesso se dá

por meio de uma única via de circulação de veículos, a qual deve articular-se em

único ponto com uma única via oficial de circulação existentes;

II - rua sem saída: rua oficial que se articula, em uma de suas extremidades, com

via oficial e cujo traçado original não tem continuidade com a malha viária na sua

outra extremidade;

III - ruas e travessas com características de ruas sem saída: ruas e travessas

oficiais que são vias locais com importância exclusiva para o trânsito de veículos de

acesso às moradias nelas inseridas.

Art. 3º - As vilas e ruas sem saída, bem como as ruas e travessas com

características de ruas sem saída, que são passíveis de fechamento deverão

necessariamente:

I - ter apenas imóveis para uso residencial;

II - não apresentar mais de 10m (dez metros) de largura de leito carroçável;

III - servir de passagem exclusivamente para as casas nelas existentes, vedado o

fechamento quando servir de passagem única a outros locais, especialmente a áreas

verdes de uso público, a áreas institucionais ou a equipamentos públicos.

Art. 4º - O fechamento poderá ser realizado por intermédio de portão, cancela,

correntes ou similares, no espaço correspondente ao leito carroçável, devendo ficar

aberto, sem qualquer obstáculo, o espaço destinado às calçadas, permitindo-se o

livre acesso de pedestres.

§ 1º - Quando não for possível identificar o espaço destinado às calçadas, deverá
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ser deixado aberto espaço com largura mínima de 1m (um metro) para o livre acesso

de pedestres.

§ 2º - Não serão permitidos fechos que impeçam o eventual acesso de caminhões.

§ 3º - O fechamento deverá respeitar a linha que define o prolongamento do

alinhamento da via pública com a qual o acesso à vila, rua sem saída e ruas e

travessas com características de ruas sem saída se articular.

§ 4º - A abertura dos portões deverá se dar para o interior da vila, rua sem saída e

ruas e travessas com características de ruas sem saída.

Art. 5º - Fica dispensado o pedido de autorização para o fechamento de vilas, ruas

sem saída e ruas e travessas com características de ruas sem saída, devendo ser

protocolado na prefeitura do Município integrante de região metropolitana

comunicação instruída com os seguintes documentos:

I - declaração expressa de anuência ao fechamento subscrita por, no mínimo 70%

(setenta por cento) dos proprietários dos imóveis situados na vila, rua sem saída e

ruas e travessas com características de ruas sem saída, sendo o teor de total

responsabilidade dos signatários, sob as penas da legislação administrativa, civil e

criminal pertinentes;

II - cópia dos títulos de propriedades e da certidão de dados cadastrais do imóvel -

IPTU - relativos aos imóveis pertencentes aos solicitantes;

III - croqui esquemático ou relatório descritivo da via e imóvel abrangidos pelo

pedido, bem como do tipo de fecho a ser utilizado.

Art. 6º - A comunicação será analisada pela prefeitura municipal competente,

ouvidos o Departamento de Patrimônio e a Procuradoria-Geral do Município sobre a

situação dominial dos imóveis situados na vila, rua sem saída e ruas e travessas com

características de ruas sem saída, cujo fechamento seja postulado, bem como a

Secretaria Municipal de Transportes ou órgão equivalente, sobre as condições

viárias.

§ 1º - O fechamento ao tráfego de veículos estranhos aos moradores não poderá

ser realizado, se a análise mencionada no “caput” deste artigo concluir pela existência

de reflexo negativo no tráfego de veículos.

§ 2º - Caso haja necessidade, a Secretaria Municipal de Transportes ou órgão



____________________________________________________________________________
1027

equivalente, indicará as obras viárias e de sinalização necessárias para a

implementação do fechamento.

§ 3º - Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, o fechamento somente poderá ser

implementado após realização das obras viárias e de sinalização necessárias,

devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Transportes ou órgão

equivalente.

Art. 7º - Observado o disposto no art. 6º, o fechamento será implementado pelos

moradores do local, às suas expensas e na conformidade das demais disposições

desta lei.

Art. 8º - Se for verificado pela Prefeitura competente o descumprimento das

condições estabelecidas nesta lei, será expedida intimação aos moradores do local

para saneamento da irregularidade, no prazo de cinco dias, sob pena de retirada do

dispositivo de fechamento, com adoção das medidas administrativas e judiciais

cabíveis.

Parágrafo único - No caso de alteração do uso dos imóveis situados na vila, rua

sem saída e ruas e travessas com características de ruas sem saída, a comunicação

perderá automaticamente seus efeitos, intimando-se os moradores a remover o

fecho, no prazo de cinco dias, sob pena de adoção das medidas previstas no “caput”

deste artigo.

Art. 9º - O lixo proveniente das casas situadas na vila, rua sem saída e ruas e

travessas com características de ruas sem saída, objeto do fechamento de que trata

esta lei, deverá ser, obrigatoriamente, depositado em recipiente próprios, colocados

na via oficial com a qual se articulam em comum acordo com a prefeitura municipal

competente.

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Fábio Avelar

Justificação: Este projeto visa disciplinar melhor, nos Municípios integrantes de

regiões metropolitanas, a ocupação do solo, a preservação ambiental, a valorização
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imobiliária, a significativa melhoria na qualidade de vida e a segurança de inúmeros

mineiros e mineiras residentes em Municípios integrantes de regiões metropolitanas.

A Lei Complementar nº 88, de 12/1/2006, ao dispor “sobre a instituição e a gestão

de região metropolitana e sobre o fundo de desenvolvimento metropolitano”, instituído

pelo art. 47 da Constituição do Estado, tem como objetivos o financiamento da

implantação de programas e projetos estruturantes e a realização de investimentos

relacionados a funções públicas de interesse comum nas regiões metropolitanas do

Estado, conforme diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado de cada região metropolitana, observadas as normas e as condições gerais

estabelecidas na mencionada lei complementar.

A Constituição Federal atribui competência aos Municípios para organizar os

serviços públicos locais, no que seja concernente ao seu peculiar interesse, incluindo-

se entre tais serviços públicos a regulamentação do trânsito em seus limites físicos.

Entretanto, a excessiva aglomeração populacional em certos sítios do País, deu

ensejo ao surgimento das regiões metropolitanas, que requerem solução uniforme

dos problemas além dos limites Municipais. O legítimo interesse municipal deve ceder

lugar ao legítimo interesse da região metropolitana, que é uma realidade entre nós. A

própria Lei Complementar nº 1, de 17/12/75, sobrepõe o interesse metropolitano ao

eminentemente municipal, fato que reforça a linha de raciocínio ora expedida. A

autonomia municipal submete-se ao interesse metropolitano, que procura unificar os

serviços comuns com vistas ao desenvolvimento integrado das regiões

metropolitanas.

Pode ser também destacada a importância das regiões metropolitanas ao se

verificar o disposto nos arts. 13 e 16, da Lei Federal nº 6.766, de 19/12/79, que

regulamenta o parcelamento do solo urbano ao estabelecer que caberão ao Estado o

exame e a anuência prévia para aprovação, pelos Municípios, de loteamentos e

desmembramentos quando localizados em áreas de interesse especial, ou seja,

proteção aos mananciais, patrimônio cultural, histórico, paisagístico, e arqueológico,

ou quando se localizar em área limítrofe do Município pertencente a regiões

metropolitanas ou em aglomerações urbanas, ou ainda, quando o loteamento

abranger área superior a 1.000.000 m². Faz ainda ressalva de que, no caso de o
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loteamento ou desmembramento for localizado em área de Município integrante de

região metropolitana, o exame e a anuência à aprovação do projeto caberão à

autoridade metropolitana, (art. 13, da mencionada lei).

Como bem observa o jurista e professor Toshio Mukai em seu livro “O Regime

Jurídico Municipal e as Regiões Metropolitanas”: A lei definiu que os serviços de

interesse metropolitano, deixando ao intérprete a tarefa de detectar as parcelas dos

serviços que passam a ser considerados como de interesse comum e quais as que

permanecem como de interesse local. Por fim, a expressão “serviços comuns”, deve

ser entendida como atividade governamental, sujeita portanto ao regime jurídico-

administrativo, englobando a atividade normativa e a de planejamento. A Lei

Complementar, ao elencar os serviços comuns considerados de interesse

metropolitano, deu poderes expressos à entidade metropolitana para gerir tais

assuntos e serviços em situação de preponderância sobre os municípios da Região.

O fim almejado é o desenvolvimento, que há de ser global (sem o que não se pode

falar em desenvolvimento) e, portanto, integrado. Daí a preocupação do constituinte

com o desenvolvimento regional, procurando impor como dever do Poder Público,

buscar a simetria do desenvolvimento das diversas regiões do país, evitando-se as

distorções tão acentuadas encontráveis. O estabelecimento de Regiões

Metropolitanas visa exatamente a resolver tal fenômeno, procurando permitir ao

Poder Público, a realização do desenvolvimento integrado dos grandes aglomerados

urbanos do país. Essas regiões serão formadas pelo conjunto de municípios que

gravitam em torno de uma grande cidade e têm interesse e problemas comuns.

Diante dessa realidade urbanística, há necessidade da unificação de serviços

públicos para melhor atendimento da região. Tais serviços deixam de ser municipais

para serem intermunicipais (de uma área unificada). Quanto ao serviço de caráter

estritamente local, continuarão com os respectivos municípios, mas os de natureza

metropolitana seriam realizados e administrados em conjunto por um só órgão

superior. O planejamento diz respeito a serviços públicos eminentemente

metropolitanos, que não interessam a um único município mas a toda região como

uma comunidade socioeconomica, como, aliás, bem salienta o próprio dispositivo

constitucional que dispõe sobre as regiões metropolitanas. A expressão “serviço
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comum” nos dá o conceito constitucional do objeto de estabelecimento das Regiões

Metropolitanas e cria um interesse distinto daquele predominantemente local”.

A Lei Maior do País - a Constituição Federal - fixa as normas do governo, disciplina

os direitos e os deveres, define as competências, limita a ação da autoridade visando

assegurar ao povo o ambiente de ordem indispensável ao progresso e à paz na

sociedade.

Surgem então as competências das diferentes esferas de governo (União, Estado e

Municípios) e as limitações ao poder de legislar e administrar. Nenhuma outra fonte

de direito pode violentar os princípios estabelecidos pela Constituição Federal nem

opor-se às suas regras.

Em termos de comparação, a região metropolitana é um grande condomínio, onde

o uso das partes comuns, de interesse geral, são administradas pelo síndico, sem

interferir nas partes de interesse peculiar exclusiva dos condôminos.

De tudo o que foi dito, espero contar com o apoio dos meus ilustres pares para

transformar este projeto em lei, por entender ser a proposta da mais alta relevância

para os municípios que integram as regiões metropolitanas no Estado.

- 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 4.527/2010

Declara de utilidade pública o Centro Integrado Pequeno Caminhar - Cenipec -, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Integrado Pequeno Caminhar -

Cenipec -, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: O Centro Integrado Pequeno Caminhar - Cenipec - realiza um trabalho

de assistência social diferenciado. Por meio de alguns membros do grupo, são

realizadas visitas às casas de famílias que têm pessoas com alguma deficiência física

ou mental, leve ou moderada. Dessa forma é possível ter um levantamento das reais
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necessidades e uma compreensão dos problemas que as afligem.

É feita uma avaliação da situação encontrada, e após, um dos membros da

associação, qualificado no assunto, volta ao local para levar uma palestra, conforto,

orientação e doações diversas, como cestas básicas e remédios controlados. Faz-se

orientação de alguma atividade física, pedagógica ou recreativa que possa ajudar na

autoestima da pessoa com deficiência e de quem convive com ela.

A entidade realiza programas para arrecadação voluntária de roupas, calçados e

brinquedos seminovos, para doação aos mais necessitados. Em certos casos, o

Centro oferece às famílias necessitadas leite de cabra, para o fortalecimento físico e

disposição mental daqueles que não podem usar o leite de vaca ou mesmo os

industrializados por conter conservantes. Os resultados são fantásticos. Há casos em

que a melhora da anemia é considerável após o uso desse alimento natural, que

contém propriedades peculiares, como o cálcio e a vitamina C.

Na sede do Centro, periodicamente, são realizadas palestras por profissionais

qualificados nas áreas neurológica, psicopedagógica e fisioterapêutica, para

esclarecimentos e orientações diversas, e uma pedagoga se dispõe a orientar

atividades pedagógicas de entretenimento.

Considerando o significativo aumento de pessoas com deficiência física e mental,

os inúmeros questionamentos e a falta de conhecimento dos pais, familiares e

sociedade em geral, faz-se necessário um trabalho de orientação e ajuda a estas

pessoas que sobrevivem de forma ainda tão precária e às vezes desumana.

Com o intuito de incentivar trabalhos sociais prestados por pessoas de reputação

ilibada, sem finalidades lucrativas e com o fim único de promover o bem-estar social,

solicito 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 4.528/2010

Autoriza o Estado a doar ao Município de São José do Goiabal os imóveis que

especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São José do

Goiabal os imóveis relacionados no Anexo desta lei, registrados no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos do Prata.

Parágrafo único – Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo destinam-se à

regularização da propriedade em favor de seus atuais ocupantes.

Art. 2º – O Município de São José do Goiabal fica obrigado a efetivar a doação de

cada unidade imobiliária relacionada no Anexo desta lei ao atual detentor de sua

posse.

Art. 3º – Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação do Estado

ao Município, não lhes for dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Irani Barbosa

ANEXO

Relação de Imóveis

1 - Lote nº 04 da quadra 01, com área de 300,14m² (trezentos vírgula quatorze

metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.208, a fls. 72 do Livro 2-I, e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e

três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

2 - Lote nº 05 da quadra 01, com área de 288,64m² (duzentos e oitenta e oito

vírgula sessenta e quatro metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.155, a

fls. 20 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo

36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as

benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

3 - Lote nº 07 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.128, a fls. 294 do Livro 2-G, e posteriores

averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula

setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences

e acessórios.



____________________________________________________________________________
1033

4 - Lote nº 10 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.202, a fls. 66 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

5 - Lote nº 12 da quadra 01, com área de 300m2 (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.194, a fls. 59 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

6 - Lote nº 16 da quadra 01, com área de 339,56m² (trezentos e trinta e nove vírgula

cinquenta e seis metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.164, a fls. 29 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m²

(quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

7 - Lote nº 17 da quadra 01, com área de 328,11m² (trezentos e vinte e oito vírgula

onze metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.203, a fls. 67 do Livro 2-I, e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e

três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

8 - Lote nº 20 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.136, a fls. 01 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

9 - Lote nº 22 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.193, a fls. 58 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

10 - Lote nº 24 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.664, a fls. 115 do Livro 2-J, e posteriores averbações;

e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

11 - Lote nº 25 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),
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registrado com a matrícula nº 2.172, a fls. 37 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

12 - Lote nº 03 da quadra 02, com área de 300,04m² (trezentos vírgula zero quatro

metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.175, a fls. 40 do Livro 2-I, e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis

vírgula cinquenta e nove metros quadrados) com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

13 - Lote nº 04 da quadra 02, com área de 300,14m² (trezentos vírgula quatorze

metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.185, a fls. 50 do Livro 2-I, e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis

vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

14 - Lote nº 06 da quadra 02, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.191, a fls. 56 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

 15 - Lote nº 09 da quadra 02, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.189, a fls. 54 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

16 - Lote nº 15 da quadra 02, com área de 329,40m² (trezentos e vinte e nove

vírgula quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.178, a fls. 43 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

17 - Lote nº 16 da quadra 02, com área de 329,40m² (trezentos e vinte e nove

vírgula quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.157, a fls. 22 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.
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18 - Lote nº 17 da quadra 02, com área de 392,40m² (trezentos e noventa e dois

vírgula quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.121, a fls. 287

do Livro 2-G, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo

43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as

benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

19 - Lote nº 18 da quadra 02, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.153, a fls. 18 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

20 - Lote nº 20 da quadra 02, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.213, a fls. 77 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

21 - Lote nº 01 da quadra 03, com área de 299,96m² (duzentos e noventa e nove

vírgula noventa e seis metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.130, a fls.

296 do Livro 2-G, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo

43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as

benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

22 - Lote nº 02 da quadra 03, com área de 299,04m² (duzentos e noventa e nove

vírgula quatro metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.159, a fls. 24 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

23 - Lote nº 03 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.246, a fls. 92 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

24 - Lote nº 04 da quadra 03, com área de 300,14m2 (trezentos vírgula quatorze

metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.162, a fls. 27 do Livro 2-I, e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis

vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,
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pertences e acessórios.

25 - Lote nº 08 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.126, a fls. 292 do Livro 2-G, e posteriores

averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula

cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

26 - Lote nº 09 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.216, a fls. 80 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

27 - Lote nº 10 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.158, a fls. 23 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadradros), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

28 - Lote nº 11 da quadra 03, com área de 299,50m² (duzentos e noventa e nove

vírgula cinquenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.180, a fls. 45 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

29 - Lote nº 12 da quadra 03, com área de 313,36m² (trezentos e treze vírgula trinta

e seis metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.171, a fls. 36 do Livro 2-I, e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis

vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

30 - Lote nº 14 da quadra 03, com área de 276,30m² (duzentos e setenta e seis

vírgula trinta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.209, a fls. 73 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m²

(quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

31 - Lote nº 17 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados)

registrado com a matrícula nº 2.174, a fls. 39 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e
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respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

32 - Lote nº 02 da quadra 04, com área de 314,99m² (trezentos e quatorze vírgula

noventa e nove metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.181, a fls. 46 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

33 - Lote nº 04 da quadra 04, com área de 312,56m² (trezentos e doze vírgula

cinquenta e seis metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.195, a fls. 60 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

34 - Lote nº 05 da quadra 04, com área de 307,62m² (trezentos e sete vírgula

sessenta e dois metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.204, a fls. 68 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

35 - Lote nº 04 da quadra 05, com área de 302,40m² (trezentos e dois vírgula

quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.479, a fls. 279 do Livro

2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e

seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

36 - Lote nº 05 da quadra 05, com área de 302,40m² (trezentos e dois vírgula

quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.148, a fls. 13 do Livro 2-

I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e

seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

37 - Lote nº 06 da quadra 05, com área de 302,40m² (trezentos e dois vírgula

quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.205, a fls. 69/285 dos

Livros 2-I e 2-Z, e posteriores averbações, e respectiva casa de morada medindo

43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as
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benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

38 - Lote nº 01 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.212, a fls. 76 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

39 - Lote nº 02 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.131, a fls. 297 do Livro 2-G, e posteriores

averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula

setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences

e acessórios.

40 - Lote nº 03 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.480, a fls. 280 do Livro 2-I, e posteriores averbações;

e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

41 - Lote nº 04 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.165, a fls. 30 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

42 - Lote nº 08 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.149, a fls. 14 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

43 - Lote nº 09 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.206, a fls. 70 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

44 - Lote nº 10 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.127, a fls. 40 do Livro 2-G, e posteriores averbações;

e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e

nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e

acessórios.
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45 - Lote nº 11 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.160, a fls. 25 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

46 - Lote nº 12 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.167, a fls. 32 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

Justificação: Tenho a honra de encaminhar à apreciação desta egrégia Casa

Legislativa o projeto de lei em referência, que autoriza o Estado de Minas Gerais doar

ao Município de São José do Goiabal os imóveis que especifica e dá outras

providências.

A matéria versada neste projeto tem o intuito de evitar um verdadeiro caos social no

pequeno Município de São José do Goiabal, diante da iminente possibilidade de que

46 famílias de baixa renda sejam desalojadas de suas residências, no bairro

denominado Casas Próprias, em razão de ações judiciais impetradas pelo Estado

contra os possuidores das casas populares. Neste ponto é importante fazer um breve

histórico dos fatos ali ocorridos.

No início da década de 1980, portanto há quase 30 anos, foi implantado um

programa habitacional no Município de São José do Goiabal por intermédio do antigo

Sistema Financeiro de Habitação - SFH -, projeto neste caso gerido pela antiga

MinasCaixa, como agente fiduciário.

Na ocasião, 46 famílias adquiriram moradias populares dentro do programa

habitacional, financiadas em 25 anos (300 meses). Trata-se de casas de padrão

absolutamente modesto, com áreas construídas inferiores a 40m², em pequenos

lotes, formando um pequeno conjunto habitacional, denominado Casas Próprias,

como acima esclarecido. No início do financiamento os mutuários começaram a pagar

regularmente as prestações previstas no contrato.

Entretanto, como é de conhecimento público o Sistema Financeiro da Habitação, a

partir de meados da década de 1980, passou a exigir cada vez mais e mais dos

mutuários, gerando uma crise sem precedentes no setor habitacional. A
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inadimplência, em conseqüência das cláusulas leoninas impostas aos mutuários,

tornou-se um fato nacional, amplamente divulgado pela mídia.

Em São José do Goiabal não foi diferente: as 46 famílias do projeto simplesmente

não mais tiveram condições de pagar as prestações. Algumas abandonaram os

imóveis, que foram ocupados por outras famílias carentes, outros permaneceram sem

pagar as prestações, por absoluta impossibilidade de cumprir a obrigação.

Seguiu-se a “quebra” da MinasCaixa no início dos anos 90, com o fechamento das

agências em todo o Estado, precisamente no dia 20/3/91. A extinção formal da

instituição bancária ocorreria somente cerca de oito anos depois, por meio do Decreto

nº 39.835, de 24/8/98. Os ativos da MinasCaixa foram assumidos inicialmente pelo

chamado Grupo Gestor da ex-MinasCaixa; e posteriormente pela empresa MGI Minas

Gerais Participações S.A.

Assim é que, sem condição financeira para quitar os débitos do financiamento ou

para lutar por seus direitos, sem a mínima instrução e apoio, os mutuários viram os

imóveis serem leiloados e posteriormente adjudicados pelo Estado de Minas Gerais,

em procedimento que foi conduzido pela MGI Minas Gerais Participações S.A.

Hoje temos a seguinte situação em São José do Goiabal: 46 famílias pobres, todas

de baixíssima renda, muitas delas com idosos e crianças, sendo acionadas

judicialmente para entregar os imóveis, sem ter para onde ir. Diante de tais fatos o

Estado tem nas mãos a possibilidade de realizar um verdadeiro programa

habitacional, de modo a beneficiar 46 famílias carentes, doando os imóveis aos

possuidores - as obras já estão prontas -, o que poderá ser efetivado por meio de

convênio com o Município, o qual poderá gerir as doações e regulamentá-las. Este é

o objetivo do projeto ora submetido à apreciação desta Casa de Leis.

A sua aprovação é a única forma de se evitar um gravíssimo problema social em

São José do Goiabal e cria a possibilidade de o Estado tutelar o direito de moradia da

população de baixa renda, ocupante das mencionadas casas populares.

A moradia é direito social, afeto à dignidade da pessoa humana, preceito capitulado

no art. 6º da Carta Política de 5/10/88:

“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
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aos desamparados, na forma desta Constituição.” E ainda do mesmo Diploma Cívico:

“Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições

habitacionais e de saneamento básico.”

Diante de tais fundamentos, ao amparo daquele que é o maior e mais robusto pilar

da Constituição da República, a dignidade da pessoa humana; e mais, diante da

possibilidade de o Estado proporcionar o direito social da moradia aos seus

jurisdicionados, por via da presente lei, é que se espera a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.529/2010

Declara de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais - Vidanimal -, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Animais -

Vidanimal -, com sede no Município de Itabirito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Jayro Lessa

Justificação: A Sociedade Protetora dos Animais do Município de Itabirito é

sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial, que desenvolve ações

sociais destinadas à defesa e proteção dos direitos dos animais, visando contribuir

para a melhoria da sua qualidade de vida.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Vidanimal atua na realização de

projetos educativos junto à comunidade, na promoção da assistência veterinária a

animais abandonados, no desenvolvimento de programas de adoção e na

fiscalização de maus-tratos, prestando, assim, serviços de relevante interesse

público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 25/8/2006, a entidade cumpre
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todos os requisitos exigidos por lei, motivo pelo qual faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.530/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Distrito de Jardinésia,

com sede no Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Distrito

de Jardinésia, com sede no Município de Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação de Moradores do Distrito de Jardinésia, com sede no

Município de Prata, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições

sociais e econômicas dos moradores de Jardinésia.

Com esse propósito, a entidade reúne recursos materiais e humanos para executar

programas que fomentem o desenvolvimento local; presta serviços que contribuam

para o incentivo e a racionalização da produção de artesanato; assegura os cuidados

necessários à manutenção salutar do meio ambiente; promove campanhas de

esclarecimento e conscientização da população para a prevenção de doenças

transmissíveis e infectocontagiosas; organiza cursos profissionalizantes e de

primeiros socorros; realiza atividades esportivas e culturais, com prioridade para as

categorias infantil e juvenil.

Considerando o valoroso trabalho realizado pela entidade, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.531/2010

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Bambuí - Consep -, 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 Bambuí - Consep -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Bambuí – Consep –

, com sede no Município de Bambuí, é uma entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem como finalidade colaborar na solução das questões de defesa

social, especialmente aquelas ligadas à prevenção criminal.

Constitui- se, pois, em um canal privilegiado por meio do qual as autoridades

policiais e de órgãos do sistema de defesa social poderão ouvir a comunidade,

contribuindo para que as instituições estaduais operem em função de suas

aspirações.

Para a consecução de seu objetivo, o Consep de Bambuí congrega as lideranças

comunitárias locais para auxiliarem no planejamento de ações integradas de

segurança, visando à melhoria da qualidade de vida da população; propõe soluções

para problemas ambientais e sociais e desenvolve o espírito cívico e comunitário de

seus assistidos.

Considerando o valoroso trabalho efetuado pela entidade, 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

Segurança Pública, 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 4.532/2010

Declara de utilidade pública a Associação Unidos do Assentamento José dos Anjos,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Unidos do Assentamento

José dos Anjos, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Tenente Lúcio

Justificação: A Associação Unidos do Assentamento José dos Anjos, com sede no

Município de Uberlândia, é entidade civil, sem fins econômicos, que tem como

finalidade zelar pelo bem-estar da comunidade em que atua.

Para a consecução de seu propósito, incentiva a produção comunitária e as

iniciativas que beneficiam seus assistidos; assegura os cuidados necessários à

conservação do meio ambiente; organiza a produção agropecuária; estimula a troca

de experiências entre pequenos produtores, possibilitando sua capacitação técnica;

promove projetos beneficentes por meio do esporte, da cultura e do lazer; presta

serviços nas áreas de ação social, saúde e educação.

Diante da importância das ações realizadas pela referida Associação, 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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.533/2010

Declara de utilidade pública o Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de

Bacias Hidrográficas - Fonasc GBH -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Fórum Nacional da Sociedade Civil na

Gestão de Bacias Hidrográficas - Fonasc GBH -, 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, 28 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.534/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Ação Social “Sr. Joaninho”, com sede no

Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Ação Social “Sr. Joaninho”,

com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Braulio Braz

Justificação: A entidade de que trata este projeto de lei é uma sociedade civil sem

finalidade lucrativa, de prazo indeterminado, que está em funcionamento desde 2006

e que tem por finalidade a prática assistencial e filantrópica, visando à promoção

humana e à capacitação de recursos humanos, sem promover qualquer forma de

discriminação.

A entidade é muito importante para toda a comunidade por estar sempre em

contato com as demandas sociais e por estar apta a realizar trabalhos para melhorar

a realidade dos seus assistidos.

Sendo meritório o trabalho da entidade e por sua relevância social, contamos com a

anuência dos nobres pares à aprovação deste projeto, que pretende outorgar a ela o

título de utilidade pública.

- Publicado, vai 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 4.535/2010

Declara de utilidade pública a Obra Social Geraldo Braz de Almeida, com sede no
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Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Obra Social Geraldo Braz de Almeida,

com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Zezé Perrella

Justificação: A Obra Social Geraldo Braz de Almeida, também designada Projeto

Social Marrequinho, fundada em 23/2/2002, tem por objetivo a inclusão social, bem

como a promoção do bem-estar do idoso, da criança, do adolescente e da pessoa

deficiente, por meio do desenvolvimento de programas sociais.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à associação 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.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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 4.536/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos

Agricultores do Município de Pingo d'Água, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais

e Pequenos Agricultores do Município de Pingo d'Água, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2010.

Djalma Diniz

Justificação: A Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Agricultores do

Município de Pingo d'Água - Atrupan -, com sede na Praça da Legislação, nº 105,

Centro, nesse Município, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que não remunera
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os membros de sua administração sob nenhum pretexto e reverte a totalidade das

receitas e rendas apuradas à consecução de suas finalidades estatutárias. Tem por

objetivo a integração dos trabalhadores rurais e pequenos agricultores e o fomento da

produção e comercialização de produtos agropecuários, em prol da melhoria das

condições socioeconomicas de seus filiados.

A Atrupan preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública.

Assim, espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.899/2010, do Deputado Ivair Nogueira e outros, em que solicitam seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Ângelo Oswaldo, Prefeito Municipal de

Ouro Preto, por ter criado em sua gestão o Serviço Municipal de Água e Esgoto -

Semae-OP -, melhorando a prestação de serviço de água e esgoto e a qualidade de

vida dos munícipes. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.900/2010, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a concessão do

título de cidadão honorário ao Sr. Armando Monteiro Neto. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº 5.901/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Dr. Nelson Missias de Morais por sua posse no cargo

de Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Nº 5.902/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Dr. Flávio Batista Leite por sua posse no cargo de

Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão

de Administração Pública.)

Nº 5.903/2010, do Deputado Doutor Rinaldo Valério, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Gonçalo Faria, Vereador da Câmara Municipal de

Formiga, pelas inúmeras ações que vem realizando em prol da população desse
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Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.904/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. João Pedro Martins, Professor-Mestre, Grande Inspetor

Litúrgico da Maçonaria para a República Federativa do Brasil, Grau 33, pelos 25 anos

de serviços prestados à Maçonaria de Minas Gerais e do Brasil. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 5.905/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Professora Elza Moreira Lopes pelos 25 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.906/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sebastião Helvécio Ramos de Castro, Conselheiro do

Tribunal de Contas de Minas Gerais, pelo recebimento da Medalha do Mérito

Legislativo, concedida pela Câmara Municipal de Juiz de Fora.

Nº 5.907/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Antonino Baía Borges pelo recebimento da

Medalha da Inconfidência. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.908/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria do Sistema Penitenciário pedido de providências para

averiguar denúncias de violência policial e maus-tratos contra o detento Benedito

Vitor Mateus, detido no presídio de Itajubá, e para determinar que o referido detento e

Benedito Mariano Neto sejam encaminhados para exame de corpo de delito.

Nº 5.909/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário - CAO-DH - pedido de providências para

averiguar denúncias de violência policial e maus-tratos apresentadas por Benedito

Mariano Neto e de omissão do Delegado da Polícia Civil e do Promotor de Justiça

que menciona relativamente à falta de exame de corpo de delito; para averiguar

denúncias de violência policial e maus-tratos apresentadas por Benedito Vitor

Mateus; para determinar que o Diretor do presídio de Itajubá encaminhe os referidos

detentos a exame de corpo de delito e lhes garanta assistência médica e

odontológica.
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Nº 5.910/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para averiguar

denúncia de omissão contra o Delegado que menciona, apresentada por Benedito

Mariano Neto, que alegou ausência de exame de corpo de delito quando de sua

agressão e tortura por policiais militares durante sua prisão.

Nº 5.911/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências para averiguar

denúncia de violência policial e maus-tratos apresentada por Benedito Mariano Neto,

que alegou ter sido agredido e torturado por cinco policiais militares no momento de

sua prisão.

Nº 5.912/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para sanar a carência

de médicos legistas em Itajubá.

Nº 5.913/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para

estudar a elevação da unidade da PMMG em Itajubá à condição de batalhão.

Nº 5.914/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para que acolha

as sugestões para reformulação do Conselho Nacional de Segurança Pública -

Conasp - apresentadas a essa Comissão por representantes da sociedade civil e por

profissionais de defesa social no Estado.

Nº 5.915/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Segurança Pública - Conasp - e ao Ministério

da Justiça pedido de providências para que acatem as sugestões para reformulação

do referido Conselho apresentadas a essa Comissão por representantes da

sociedade civil e por profissionais de defesa social no Estado. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.916/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada à

Presidência da República, à Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ao Ministério

da Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, à Comissão Nacional de Direitos Humanos

da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -, ao Conselho Federal da OAB e ao Sr.
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Fábio Konder Comparato manifestação de apoio ao III Programa Nacional de Direitos

Humanos - PNDH3 - , bem como seja encaminhada aos referidos órgãos e entidades

carta elaborada por integrantes do Fórum Permanente de Defesa do PNDH3,

assinada por entidades e militantes de defesa dos direitos humanos favoráveis ao

programa.

Nº 5.917/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas

Gerais - Conedh - pedido de providências para reavaliar o caso da Sra. Janaína de

Almeida Teles.

Nº 5.918/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para ampliar os

efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar na Zona da

Mata do Estado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Minas e

Energia, de Segurança Pública (2) e de Participação Popular (2), da Comissão

Especial da MinasCaixa e dos Deputados Leonardo Moreira, Padre João, Sargento

Rodrigues e Durval Ângelo.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de Direitos Humanos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, visitantes que se

encontram nas galerias, retorno a esta tribuna para novamente tratar de uma assunto

do mais alto interesse da sociedade mineira. Recebi inúmeros “e-mails” em meu

gabinete que dizem respeito à triste notícia da morte de mais um policial militar no Sul

de Minas. O nosso companheiro, Soldado da Polícia Militar, estava lotado no 29º

Batalhão em Poços de Caldas. Sr. Presidente, ficamos estarrecidos com a forma

covarde e violenta com que o nosso policial foi abatido, quando tentava prender, ou

melhor, recapturar o preso que havia fugido do presídio em Poços de Caldas. Tenho

aqui, Sr. Presidente, quatro “e-mails” e farei a leitura de três deles. No entanto, não
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poderei fazê-lo no seu inteiro teor, para que outras pessoas não se sintam ofendidas.

O Sgt. Esdras, em “e-mails” datados de 23 de abril, diz o seguinte: “Meu nobre

Sargento Rodrigues, com muito pesar perdemos mais um combatente, vítima da

criminalidade, aqui em Poços de Caldas. Um fugitivo da cadeia ceifou a vida de um

valoroso irmão de farda... A notícia segue abaixo. Um policial militar morreu na

manhã desta sexta-feira, dia 23, durante um cerco policial a um fugitivo do presídio de

Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. Fábio Júnior Pereira, de 29 anos, mais

conhecido pelo apelido de Maloca, fugiu do presídio da cidade na manhã da última

segunda-feira, dia 19, durante o banho de sol e teria sido visto caminhando em um

bosque do Jardim Ipê. Os policiais fizeram o cerco ao bandido, que atirou e acertou o

policial Fabrício José Menezes, de 28 anos, na cabeça. O policial foi socorrido e

levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. No ‘site’ do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais existem registros de dez processos contra Pereira por crimes

contra pessoas - leia-se ‘estupros’ - e contra o patrimônio. A Polícia Militar prendeu o

fugitivo, que foi encaminhado inclusive para exame de corpo de delito e depois será

reencaminhado à cadeia”.

O segundo “e-mail” - e faço algumas ressalvas quanto a ele - diz: “Sr. Deputado, é

com muita tristeza e revolta que lhe envio esta mensagem, pois perdemos um

companheiro no cumprimento do dever em Poços de Caldas. Desculpe-me,

companheiro, por algumas expressões que usarei para me referir a alguns

defensores de bandidos.

Embora tais expressões não condigam com o meu grau de instrução e educação,

foi a maneira mais suave que encontrei para me referir a determinadas pessoas. Será

que aquela pessoa visitará a família do Soldado morto, a qual não sossegará

enquanto não for feita justiça? Igual a ele, deixo aqui de fazer a leitura, quando diz

que foi torturado pela polícia. Se não mantivermos a cabeça no lugar, faremos

besteira, pois, diante de tanta violência e impunidade no País, essas pessoas ficam

preocupadas com o bem-estar de bandidos. Por isso o País está desse jeito. Quando

o vagabundo é preso, imediatamente aparecem pessoas mais preocupadas com a

ressocialização do bandido que com sua punição por ter destruído famílias. Espero

que o senhor, como nosso representante, não dê moleza para esse tipo de situação e
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para essas pessoas. Mostre à opinião pública, através do debate inteligente, que,

enquanto não se preocupar em aplicar direitos humanos para a sociedade ordeira e

deixar vagabundos em quarto ou quinto planos, será praticamente impossível deixar

de combater a pedofilia, o tráfico de drogas, os assaltos e vários outros. Quero que o

senhor leia meu ‘e-mail’ e mande resposta. Um forte abraço”.

O terceiro “e-mail” diz o seguinte: “Sr. Deputado, mais uma tragédia. O Sd. Fabrício

Menezes, com seis anos de efetivo serviço, foi morto com um tiro na cabeça em

Poços de Caldas, nessa sexta-feira. Participei do cortejo e do funeral. Precisamos de

uma luz, uma ajuda, estamos apreensivos e os familiares estão com medo. Estamos

à mercê da bandidagem e do fulano de tal, que, a meu ver, não gosta de polícia.

Acho que ele gosta mesmo é de bandido. Precisamos de algum auxílio para fazermos

um movimento por melhores salários e melhores condições de trabalho. Contamos

com a sua atenção”.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tentei ser o mais fiel possível aos meus eleitores,

às pessoas sérias deste país, que realmente querem que os marginais sejam punidos

com o rigor da lei. Por várias vezes, participei de debates, inclusive sobre a pena e

seu cumprimento. Mas percebemos que muitas autoridades deste país, Deputados

Estaduais - começamos dentro da própria Casa -, Deputados Federais, advogados,

Promotores, Juízes, uma boa parcela de pessoas que operam o direito, acham que,

para a punição a um cidadão como o Marcos Trigueiro, que violentou cerca de seis

mulheres, estuprou, matou, roubou, deve ser levado em consideração, primeiro, o

aspecto da ressocialização. Não é esse o fundamento da pena. Primeiro punir. No

Brasil é assim: o cidadão mata seis mulheres, estrangula-as, violenta-as

sexualmente, rouba, deixa dezenas de famílias destruídas, vai para a prisão e,

depois, faz uma rebelião, põem fogo em colchão. Se não há ali um “marmitex”

recheado de carne, se o bandido não é tratado melhor que muito cidadão que está do

lado de fora, aparecem Deputados, advogados, Promotores, Juízes, para fazer a

defesa dessas pessoas que não se lembraram dos direitos humanos de suas vítimas.

Entendemos que o Estado deva cumprir seu papel. A Lei de Execução Penal é

clara. Ele deve cumprir a pena, mas inverter a lógica. Dizer que esse cidadão, antes

de ser punido, deve de ser tratado para ser ressocializado é conversa para boi dormir.
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Não há outra expressão, temos de usar expressão bem coloquial, que o cidadão

entenda: “É conversa para boi dormir”. O Sr. Marcos Trigueiro, denunciado por vários

estupros, violência contra várias famílias e destruição de dezenas delas, é cidadão da

mesma estirpe do que matou nosso companheiro com tiro na nuca. Ele estava

cumprindo pena. Quando o Sd. Fabrício foi ao seu encalço para recapturá-lo, levou

tiro na nuca. Esse tipo de criminoso, de bandido não merece a atenção de quem quer

que seja. Merece, sim, ser punido com o rigor da lei. Esse é o motivo pelo qual

recebemos esses “e-mails”. Mas não trouxe todos, pois não teria nem sequer tempo

para fazer meu pronunciamento. Esse tipo de pessoa é a que destrói famílias para o

resto da vida.

Nunca me esquecerei de dizer desta tribuna como foi destruída a família da nossa

querida Jocélia Brandão, moradora do Bairro D. Clara, que teve sua filhinha de 5

anos sequestrada, estuprada, violentada e assassinada. Este mesmo criminoso quer

ser tratado de forma a buscar sua ressocialização. Não há ressocialização antes do

cumprimento de pena. “Pena”, “penitenciária”, “penitência” e “punição” são palavras

com significados muito próximos.

Esse indivíduo que matou o policial de 28 anos, que estava noivo e queria casar no

fim do ano, com a vida pela frente, não acabou apenas com a vida dele e da sua

família, mas também com a de sua noiva e a da família dela. Deixou o que

chamamos, no jargão policial, o moral de tropa completamente abalado em Poços de

caldas. Mais uma vez, a Polícia Militar de Minas Gerais deu demonstração de

seriedade e de respeito aos direitos humanos, mesmo em momento em que seus

direitos são violados, e efetuou a prisão desse indivíduo e o conduziu para fazer

exame de corpo de delito. O pronunciamento que fazemos desta tribuna, Sr.

Presidente, é para alertar as autoridades, que muitas vezes passam a mão na cabeça

de preso, de bandido. Há pessoas que se esquecem do criminoso que matou esse

policial covardemente e que certamente fará rebelião daqui a pouco. Será que este é

o país que queremos? Com legislação penal tão falha como a nossa? As penas são

muito brandas; para piorar, a Lei de Execução Penal brasileira é verdadeira falácia,

palhaçada, o maior prêmio para o criminoso do Brasil. Se ele pega 30 anos de prisão,

não chega a cumprir 10 e logo ganha as ruas. Não apenas este, como também
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Marcos Trigueiro, que violentou, estuprou e roubou seis mulheres, como também

essa quadrilha liderada por Frederico Flores. Essas pessoas merecem o rigor da lei.

Temos de mobilizar este país, não podemos deixar como está. O Congresso

Nacional precisa reagir. Não podemos deixar que tantos pais de família morram,

policiais ou não. São pessoas sérias, que trabalham, lutam e, quando querem ganhar

salário melhor, fazem reivindicação salarial, greve, manifestação e mobilização, mas

não metem a máquina na cabeça do outro, como esse que matou pai de família que

estava trabalhando.

No Brasil, precisamos disto: uma punição severa. Como dizia minha ilustre

professora da UFMG, a pena tem que obedecer a três eixos: ser célere, certa e

severa. Entretanto, no Brasil, ela não obedece a nenhum dos eixos: não é certa; é

lenta, vagarosa e muito branda; e não é severa. Assim, os bandidos vivem no Brasil:

matam aqui e acolá, roubam, estupram, e depois encontramos várias autoridades

para lhes fazer a defesa.

Estou aqui hoje, Sr. Presidente, já encerrando minha fala, para dizer que a Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais está de luto pela morte, de forma tão cruel e

covarde, desse companheiro. Aqueles que defendem direitos humanos devem se

lembrar de que policial militar e civil, Agente Penitenciário e bombeiro ainda não são

“robocop”. Isso é coisa de filme de Hollywood. Essas pessoas que defendem direitos

humanos devem defender os direitos, principalmente, dos humanos direitos, das

pessoas corretas, das pessoas que defendem, com sua própria vida, o trabalhador.

Essa é a nossa intenção, o nosso objetivo, ao trazer esse desabafo. Do Soldado mais

novo ao Coronel mais antigo da Polícia Militar de Minas Gerais, todos estão de luto

pela morte de mais um companheiro que tombou defendendo a sociedade mineira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, senhoras e

senhores, Deputados presentes, visitantes que nos honram com sua presença, povo

do nosso Estado, quero fazer coro com o valoroso Deputado Sargento Rodrigues,

que, de uma maneira muito verdadeira e apropriada, vem aqui trazer a indignação da

Polícia Militar de Minas Gerais frente a esse fato terrível: um policial militar foi
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covardemente morto por bandidos na região do Sul de Minas, em Poços de Caldas, a

cidade de melhor IDH do Estado. Pelos “e-mails” e faxes recebidos, podemos

observar o luto e a indignação dos policiais militares nesse fato que vitimou um

colega naquela cidade.

A segurança pública hoje, sem dúvida alguma, está ao lado da saúde, como as

principais reivindicações do povo mineiro e brasileiro. Não tenho dúvidas.

Antigamente se falava no binômio saúde-educação e no desemprego, mas, hoje,

quando ouvimos o povo e queremos saber quais são suas principais preocupações, a

resposta, sem dúvida, é a saúde, seguida da segurança pública. E, muitas vezes, a

segurança vem em primeiro lugar, na frente até mesmo da saúde. Em Minas,

certamente, temos observado que ocorreram avanços, com todos os investimentos

do governo do Estado, que não são poucos, mas ainda estamos certos de que muito

ainda há que ser feito. Outro dia, Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa. fez um

paralelo, mostrando os repasses do governo federal para Minas Gerais em relação ao

Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo, e fiquei estarrecido ao observar que Minas

Gerais recebeu uma quantia ínfima, irrisória, de recursos do Fundo Nacional de

Segurança Pública para melhorar a qualidade do atendimento de nossa população na

área da segurança. É muito pouco. São Paulo recebeu muito mais, e o Rio de

Janeiro, nem se fala. Então, creio que é momento de denunciarmos esse descaso

que vem acontecendo com o nosso Estado e mostrar que Minas tem um povo

pacífico, trabalhador; tem uma polícia que cumpre o seu papel, que não só age pelo

revide à violência, mas também por parâmetros sociais muito importantes, com

investimentos e atendimento à sociedade. E Minas não pode aceitar isso. Exatamente

por ser limítrofe com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e outros Estados, tem

de se preocupar com suas fronteiras. Gostaria que se repetisse em Minas Gerais o

seminário feito há algum tempo, no qual poderíamos contar com a participação do

governo federal para que pudéssemos lhe perguntar por que não está investindo em

Minas Gerais, por que não está havendo o repasse de recursos do Fundo Nacional

de Segurança para o Fundo de Segurança do nosso Estado. Vocês verão que

estamos completamente discriminados. E, no combate à violência, vale ressaltar e

valorizar o policial civil e militar, que é a peça mais importante, a segurança de
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inteligência, a segurança de investigação, para que Minas saia à frente de outros

Estados e se prepare para não receber marginais que fogem de outros Estados e têm

Minas como alvo. Quero, Deputado Sargento Rodrigues, manifestar a nossa

solidariedade à Polícia Militar e dizer que esta Casa foi solidária e concordou com

tudo o que foi encaminhado e que trouxe benefícios à Policia Militar, ou seja, apoiou

todas as conquistas que ocorreram no governo Aécio para a Polícia Militar. Esta Casa

não faltou em nenhum momento, pois entendemos que temos de agir dessa forma,

buscando retribuir todo o esforço feito pela segurança do nosso povo. Então, ficam

aqui as nossas sinceras condolências pela morte desse grande policial. É grande a

tristeza que está no coração de cada um de nós, pois cada policial que é morto

representa um golpe no coração de cada mineiro, trazendo-nos também uma

sensação de insegurança. Então, os nossos sentimentos às famílias e,

principalmente, à Polícia Militar.

Nesta tarde, quero também me manifestar sobre uma importante reunião feita na

Comissão de Saúde. Hoje foi realizada uma audiência pública para discutir a situação

dos agentes comunitários de saúde, pessoas que trabalham no Programa de Saúde

da Família e agentes de combate às endemias. Foi uma reunião importante, que

contou com a participação - nada mais, nada menos - de 50 trabalhadores da cidade

de Montes Claros e cidades vizinhas do Norte de Minas. Essa luta já se arrasta há

algum tempo, e hoje já temos algumas vitórias consolidadas, com alguns pontos a

serem comemorados. No dia 5 de fevereiro, o Congresso Nacional aprovou uma

proposta de emenda à Constituição - hoje uma emenda à Constituição -,

reconhecendo a categoria dos agentes comunitários de saúde e a categoria dos

agentes de combate às endemias, ou seja, aquelas pessoas que trabalham no PSF.

São 25 mil trabalhadores em Minas Gerais, que vão às nossas casas e nos orientam

quanto ao uso de medicamentos, aos exames que devem ser feitos. Ademais, esses

trabalhadores também nos fiscalizam, ou seja, verificam o que estamos fazendo para

evitar a proliferação de várias doenças, como a dengue, a doença de Chagas, que já

deveriam estar extintas no nosso Estado, a leishmaniose e várias outras crônicas e

endêmicas. No dia 5 de fevereiro, foi promulgada a emenda à Constituição, trazendo

luz, esperança a 300 mil trabalhadores no Brasil e a mais de 25 mil trabalhadores em
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Minas Gerais. Após a votação dessa emenda à Constituição, o Congresso

apresentou imediatamente projeto de lei que a regulamentará. Ele será votado agora,

e é necessário que cada Estado brasileiro, que cada parlamentar, cada Prefeito, cada

Vereador tenha contato com seu parlamentar, com seu Deputado Federal, com seu

Senador, pedindo-lhes agilidade na votação desse projeto de lei. Tem de ser votado e

aprovado até o dia 3 de julho e sancionado pelo Presidente Lula, que disse que

sancionará o projeto. Três coisas acontecerão: primeiro, haverá reconhecimento da

carreira de Agente Comunitário de Saúde. Ele não ficará mais dependendo do

Prefeito. Muitas vezes, quando entra novo Prefeito, o médico é mandado embora,

bem como os agentes comunitários, criando-se verdadeiro caos no Município. Eles

terão, então, estabilidade jurídica na sua carreira, que será reconhecida pelo governo

federal, pelos governos estaduais, por todos os governos municipais de Minas Gerais

e do Brasil. O segundo ponto importante é que o governo federal hoje repassa

R$670,00 para cada agente comunitário, que tem o salário em torno de mais ou

menos R$575,00, acrescido de 20% de insalubridade e de mais alguns direitos

constitucionais. O piso salarial, de acordo com a lei votada no Congresso Nacional,

passará a ser de R$1.020,00, além da insalubridade e de outras conquistas, o que

dará salário ao agente comunitário de saúde, para que cumpra este papel

fundamental, maravilhoso, bonito de vir às nossas casas nos orientar e combater as

doenças de forma preventiva.

Então, hoje comemoramos a realização dessa audiência na Comissão de Saúde.

Fiquei muito feliz e falava na televisão ainda há pouco, porque a iniciativa partiu de

Montes Claros. Poderia ter partido de Belo Horizonte, de cidades mais ricas como as

do Triângulo Mineiro, do Sul de Minas, mas os 50 trabalhadores que vieram de

Montes Claros, pessoas pobres, pais e mães de família, estiveram aqui para mostrar

que, para ter vitória, conquista dessa dimensão, é necessário envolvimento de todo o

mundo. Não é só vitória de Montes Claros, mas sim de todos os Municípios mineiros.

Temos tempo, porque a emenda constitucional estabeleceu prazo de um ano, que

vence no dia 5 de fevereiro, para que cada Estado faça sua adesão a ela e para que

cada Município brasileiro, cada Prefeito envie às câmaras municipais projeto que crie

a carreira de Agente Comunitário de Saúde, de Agente de Combate às Endemias e
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estabeleça um, salário para manter esses trabalhadores, bem como a sua família.

Então, estou muito satisfeito.

Vemos luta muito grande do SUS, que está sendo desacreditado. Mas é importante

que se invista nesses programas prioritários. Hoje está provado que o Município que

tem 100% de cobertura do Programa Saúde da Família diminui em 80% as

internações hospitalares. Vemos os prontos-socorros, as unidades de pronto

atendimento, o serviço de urgência e emergência abarrotados, com pessoas em

macas, em ambulâncias, no chão, sem assistência, demonstrando a falência em que

se encontra hoje o Sistema Único de Saúde. Médicos não mais querem trabalhar pelo

SUS, assim como anestesistas interrompem cirurgias eletivas. Vemos o caos. O

trabalhador, a pessoa humilde, pobre só pode recorrer ao SUS para cuidar de sua

saúde e da de sua família, já que não pode pagar plano de saúde, consulta nem

remédio.

Temos a obrigação de defender o SUS, pois ele está em processo de falência, está

numa situação difícil. Porém, é importante salientar que ele tem jeito. Basta que as

prefeituras invistam os recursos certos, no momento certo e no programa certo. Por

exemplo, o Programa Saúde da Família é o mais importante de que dispomos. O

Governador Anastasia e todo o governo Aécio Neves fizeram a sua parte. Não há um

Município sequer em Minas Gerais que não recebeu recurso do governo do Estado

para construir uma unidade básica de saúde e para conseguir um veículo, uma

ambulância, um veículo de transporte comunitário. O governo do Estado está

comprometido com o programa Saúde em Casa. Para cada equipe foram repassados

R$3.000,00 por mês. Portanto, o governo está fazendo a sua parte e, agora, chegou

a hora de os Municípios também fazerem a sua, enviando os projetos para as

câmaras municipais. É claro que nós, efetivamente, reconhecemos a importância dos

Agentes Comunitários de Saúde, de toda a turma do PSF, dos Agentes de Combate

às Endemias, daqueles amarelinhos que andam de casa em casa ajudando-nos,

orientando-nos e informando-nos para que tenhamos condições de fazer o possível

para não termos doenças graves como a dengue, a doença de Chagas, a

esquistossomose, além de várias outras.

Para finalizar, Sr. Presidente, citarei mais um exemplo. Desconfiávamos de que no
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pequeno Município de Riacho dos Machados, no Norte de Minas, especificamente no

Distrito chamado Peixe Bravo, estava ocorrendo a doença de Chagas na sua forma

congênita. Contratamos o laboratório de Montes Claros, e foi feita uma titulação de

250 pessoas, entre elas crianças, jovens, adultos e até idosos. Dos 250 exames feitos

no Distrito de Peixe Bravo, 236 detectaram a doença de Chagas, o que mostra que

ela não está erradicada. Na verdade, hoje ela está presente mais do que nunca nos

pequenos Municípios. Por isso, é necessário fazermos um mutirão e darmos as mãos

para atender principalmente a população pobre. Isso só será possível se tivermos um

SUS bem-administrado, um SUS acreditado, com seus recursos e sua estrutura

sendo levados aos principais e mais distantes rincões do território brasileiro e mineiro.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, as

Sras. Deputadas, os telespectadores que acompanham a TV Assembleia, os

dirigentes sindicais, os trabalhadores e as trabalhadoras que acompanham esta

reunião da Assembleia. Trataremos hoje, nesta tribuna, de um assunto que vem

mobilizando Minas Gerais nos últimos dias: a greve da rede estadual de educação.

Todavia, antes, quero registrar, até porque contamos com a presença de

representantes sindicais nesta reunião, que hoje, dia 28 de abril, é o Dia Mundial em

Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho e Doenças Profissionais. Essa data

integra o calendário oficial da Organização Internacional do Trabalho - OIT - e do

Fórum Estadual Permanente de Saúde e Segurança do Trabalhador, criado em 2009,

por iniciativa de centrais sindicais, entidades filiadas e órgãos públicos e privados.

Realizam-se hoje, nesta Capital, várias manifestações exatamente para que essa

data sirva como mais um esforço de reflexão e ação, para que possamos ter um

respeito maior por todos esses trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os dos

setores mais afetados por acidentes e doenças profissionais. Aliás, a Assembleia

Legislativa, por meio da Comissão de Direitos Humanos, irá realizar, em breve, uma

audiência pública para tratar dessa situação.

Como hoje é a data mundial para a reflexão sobre essa questão, não poderíamos
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deixar de registrar a presença dessas lideranças e entidades na Assembleia. Só no

Brasil dados mais recentes do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho,

elaborado pelo Ministério da Previdência Social, revelam que apenas em 2008 foram

registrados 747 mil acidentes de trabalho, com a morte de 2.757 pessoas. Em mais

de 12 mil casos, ocorreram resultados que levaram à invalidez permanente do

trabalhador, principalmente nos setores automobilístico e de alimentação, construção,

têxtil, comércio, serviço, transporte de cargas, agricultura e armazenamento, que,

juntos, respondem por mais de 50% dos acidentes em nosso país. Não poderíamos

deixar de registrar esta data. Aproveito para agradecer a presença de todos os

integrantes do Fórum Estadual Permanente de Saúde e Segurança do Trabalhador.

Com certeza, a audiência pública que a Assembleia irá realizar para tratar desse

tema poderá aprofundar a discussão da situação em Minas, com desdobramentos

nas áreas de fiscalização, cobrança, mobilização e conscientização, sobretudo por

meio de ações que evitem essa situação, que não condiz com a dignidade do

trabalho e do trabalhador. Portanto, muito obrigado pela presença aqui, hoje.

Infelizmente, Deputada Maria Tereza Lara, Minas Gerais já vive praticamente o 20º

dia de paralisação dos trabalhadores em educação. Uma paralisação mais que

legítima, justa e necessária, porque os professores e os trabalhadores da educação

estão reivindicando condições de remuneração digna, que irão repercutir numa

melhor qualidade de ensino em nosso Estado.

Historicamente - em especial nos últimos anos -, sabemos como tem sido a luta dos

trabalhadores em educação para alcançarem uma remuneração digna. Minas Gerais

nem sequer está adotando o piso nacional do salário do magistério. Esse piso é

resultado de uma lei federal do governo Lula e o seu valor atual é de R$1.024,00. No

caso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, existe a meta de

se atingir o valor de R$1.324,00. Aliás, essa foi a proposta que o Bloco PT-PMDB-

PCdoB apresentou, quando da tramitação dos projetos de reajuste, recentemente

nesta Casa - infelizmente, uma emenda derrotada -, além de outras reivindicações

relacionadas aos demais trabalhadores da educação.

Sabemos que a insensibilidade muitas vezes prevalece até mesmo ao não se

conceder aos trabalhadores em educação o reajuste de 15% que foi concedido a
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algumas categorias. O reajuste dos trabalhadores da educação foi de apenas 10%.

Portanto, a greve é um instrumento legítimo e tradicional, uma conquista, com muita

luta, dos nossos trabalhadores, e resultado da ausência de diálogo e negociação por

parte dos representantes do governo do Estado. Não podemos ter uma Minas Gerais

desenvolvida, consciente e preparada para um desenvolvimento mais intenso sem

que se invista na base, na educação. Como pode haver, em Minas, um piso inicial de

pouco mais de R$300,00, que é menos que o salário mínimo? A remuneração só

atinge o valor próximo a R$1.000,00 depois de todos os benefícios, abonos e

quinquênios. Isso porque o salário inicial, no nosso Estado, não chega a R$400,00, e

o salário dos professores com mestrado, doutorado e pós-doutorado é de R$900,00.

Como podemos combater a evasão escolar, melhorar os índices de qualidade do

ensino e do desempenho dos nossos estudantes com esses salários? Em vez de

intensificar a negociação com os trabalhadores em educação, o governo acena com a

repressão, com a intimidação, com a ameaça de corte de ponto e com ofícios para lá

e para cá.

Registro nossa total e irrestrita solidariedade para com a greve dos trabalhadores

em educação, para com o sindicato dos professores, para com o Sind-UTE,

coordenado hoje pela nossa amiga Beatriz.

Amanhã, às 14 horas, teremos nesta Assembleia uma nova reunião. Esperamos

novidades e melhores notícias por parte do governo do Estado. Infelizmente, o

trabalhador utiliza a greve por ser esse o único recurso disponível. Esse profissional

tem baixo salário, e quem paga o pato é o aluno, que fica com o calendário escolar

desorganizado. As famílias, em função desse calendário escolar desarrumado,

deverão fazer ajustes, até profissionais, relativamente às férias. O ritmo de

aprendizagem do estudante muda.

O ideal é terem um salário digno para que paralisações não sejam necessárias.

Todavia, não havendo essa sensibilidade - como não há por parte do governo do

Estado -, o único recurso é a greve, que é justa nessa situação. O próprio Presidente

Lula tem cobrado dos Governadores uma atitude mais cidadã em seus Estados, com

adoção do piso nacional do magistério.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado André Quintão, nosso
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grande companheiro do PT, cumprimento-o por esse pronunciamento tão oportuno. O

espaço da Assembleia é democrático, talvez um dos poucos em que há verdadeira

abertura, com possibilidade de trabalhadores e trabalhadoras fazerem suas

reivindicações. Cumprimento também todos os representantes sindicais que aqui

estão, participando desse nosso encontro, momento em que também comemoramos

o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho e Doenças

Profissionais. Essa é uma oportunidade de reflexão para que não haja mais

acidentes. Temos de trabalhar para mudarmos certas realidades.

Deputado André Quintão, sou professora aposentada. Trabalhei por 25 anos em

escola pública estadual. Recentemente participei de vários debates, um deles em

Betim, neste final de semana, quando realizamos, com a Secretaria Municipal de

Educação, com o Sind-UTE e com outras entidades, a Conferência Municipal de

Educação. Debatemos a situação do professor, do profissional da educação, a

necessidade de possuírem todas as condições necessárias para a garantia da saúde.

Percebemos, principalmente nas escolas públicas, nas escolas estaduais, que os

professores estão estressados e com depressão, o que ocorre por vários motivos. Um

deles se dá em virtude da violência, que já chegou às escolas. Na Comissão de

Segurança Pública, observamos que há muita violência dentro das escolas. É

necessária a valorização dos professores com um salário digno. Isso é fundamental.

No entanto, além de um melhor salário, é preciso haver oportunidade de

aperfeiçoamento e de valorização para que seja possível garantir a saúde do

trabalhador e da trabalhadora, além de uma escola de qualidade para os nossos

jovens.

Encerrando, Deputado André Quintão, registro, como temos feito em várias

oportunidades, a necessidade da escola em tempo integral. Queremos garantia de

qualidade aos trabalhadores da educação, aos jovens, aos alunos e às crianças do

nosso Estado e de nosso país. Refiro-me à realidade do nosso Estado de Minas

Gerais. Muito obrigada.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Mais uma

vez, o Bloco PT-PMDB-PCdoB solicita flexibilidade e diálogo maiores ao governo do

Estado. Que se abram as contas e se estabeleça calendário para atingir esse piso
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nacional do magistério. Que se pare com essa atitude de intimidar e desmobilizar o

movimento com ameaça de corte de salário em relação aos dias de paralização. É

muito importante que o diálogo prevaleça, para que os estudantes e suas famílias não

sejam penalizados e, principalmente, para que o trabalhador em educação tenha

condição digna. A Deputada Maria Tereza Lara disse bem: é setor em que o número

de doenças profissionais resultantes da sobrecarga e das péssimas condições de

trabalho também é muito grande. Sabemos que hoje não há política de

acompanhamento social nas nossas escolas. Muitas vezes o professor fica exposto a

situações de constrangimento. Então, Sr. Presidente, esperamos que essa

mobilização dos professores e trabalhadores resulte em melhores condições de

trabalho. Deixamos claro que estamos solidários ao movimento dos professores no

Estado, assim como ao movimento e às reivindicações dos professores da

Unimontes, importante instituição de ensino superior do nosso Estado, que

desenvolve trabalho belíssimo, particularmente no Norte de Minas, no Jequitinhonha.

Então, também solicitamos avanço nas negociações com os trabalhadores da

Unimontes, com seus professores, com os servidores técnico-administrativo,

principalmente com aqueles pertencentes ao Hospital Universitário Clemente Faria,

que devem ter, do ponto de vista das condições salariais e de trabalho, equiparação à

rede Fhemig. Solidarizamo-nos também à extensa pauta de reivindicações dos

estudantes da Unimontes, por meio do Diretor Central dos Estudantes e de seu

Centro Acadêmico. Aliás, em outra oportunidade, tratarei com mais detalhes desse

assunto. Estive em Montes Claros, reunido com o pessoal que está em greve, para

que, na Assembleia Legislativa, também divulgássemos esse movimento, pois a

melhoria das condições de trabalho da Unimontes significa melhoria de atendimento,

de políticas públicas, de desenvolvimento humano, principalmente no semiárido

mineiro.

Então, com essas palavras, lembro mais uma vez que hoje é o Dia Mundial em

Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho. Que este dia seja de

mobilização, para que o Brasil não figure nesta lista tão negativa de pessoas que

morrem em função do exercício profissional ou que ficam inválidas para o resto de

suas vidas. Muito obrigado, Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Deputados

da Mesa, caríssimos amigos Deputados e Deputadas, Deputado João Leite, saúdo

também todos aqueles que participam deste encontro neste dia nacional em memória

de todos os trabalhadores, profissionais que derramaram seu suor em defesa de seu

trabalho. São vítimas de todo o Estado, que aqui hoje estão tão bem representadas

pelos sindicatos presentes. Prestamos nossa solidariedade e também nosso respeito.

Da mesma maneira, presto solidariedade à família do Sd. Fabrício José Menezes, de

Poços de Caldas. Todas as vezes, em nossos pronunciamentos, temos falado que a

melhor Polícia Militar é a de Minas Gerais. Particularmente, fazemos essa referência

porque acreditamos na nossa polícia, sabemos da sua participação efetiva na

segurança do Estado. Manifestamos também nossas condolências e nossa

solidariedade à família do Sd. Fabrício José Menezes, falecido recentemente em

Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Sr. Presidente, trago algumas notícias importantes para o povo mineiro. Na tarde de

ontem, tivemos o prazer de recepcionar o Prof. Antonio Augusto Anastasia, nosso

Governador, em Monte Sião, a Capital Nacional do Tricô, no Sul de Minas. Ele foi

visitar a Feira Nacional do Tricô - Fenat -, tão conhecida e respeitada nacionalmente.

Contamos com a presença do Prefeito Municipal, de Presidentes de Câmaras, vários

parlamentares, Prefeitos e expositores. Nosso Governador conheceu muito de perto a

riqueza extraordinária das mãos de tricoteiras que, há mais de 40 anos, iniciaram

suas atividades, fazendo com que a cidade seja respeitada como Capital Nacional do

Tricô.

Confesso a todos que fiquei muito alegre com o pronunciamento do Governador, a

quem agradeço e também à Secretaria de Desenvolvimento Social e a esta Casa, por

ter aprovado a Lei nº 16.296, de 2006, recentemente regulamentada. Essa lei

autoriza a instalação de arranjos produtivos locais - APLs -, que garantem fomento e

desenvolvimento nos Municípios que têm identidade, produção horizontal e vertical.

Esta Assembleia, nossos pares muito contribuíram para que Minas Gerais

apresentasse essa lei de nossa autoria, do quilate e da representatividade de nossas
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políticas públicas. Na época, inspiramo-nos em Santa Rita do Sapucaí, hoje

reconhecida internacionalmente como grande polo eletroeletrônico da região da rota

tecnológica. Em 2002, 2003, quando viemos para a Assembleia Legislativa,

entendíamos ser necessário o governo ter política pública voltada para as zonas

setoriais. Começamos, então, a trabalhar com todos os investidores, todas as

incubadoras. A aprovação da Lei de Arranjos Produtivos Locais garante maior

desenvolvimento e competitividade às nossas indústrias. De lá para cá, Sr.

Presidente, muitas outras APLs foram constituídas: Nova Serrana e Santo Antônio do

Monte, com foguetes e sapatos; Ubá, com seu polo moveleiro; e Jacutinga, instalada

recentemente. Estamos trabalhando agora para São Tomé das Letras, com seu

quartzito. Ontem o Governador anunciou que, muito em breve, teremos APL em

Monte Sião. É por meio de parceria que o Estado se envolve e entrega efetivamente

projetos estruturadores que garantem geração de emprego, renda e desenvolvimento

à nossa região. Faço questão de destacar a importância desse projeto, que hoje é a

menina dos olhos dos grandes empresários, principalmente quando temos uma

produção localizada e identificada, como é o caso do nosso Sul de Minas, pegando a

região de Borda da Mata, a Capital Nacional do Pijama, Inconfidentes, Ouro Fino,

minha terra natal, Jacutinga e Monte Sião. Consequentemente o Sul de Minas está

engajado na produção do Circuito das Malhas, que é tão respeitado e conhecido por

todos.

Neste momento quero agradecer ao Governador, que, atendendo a nosso pedido,

uma vez que já a instalamos em Jacutinga, teremos brevemente, em parceria com a

Associação Comercial, a instalação também de um novo centro de atendimento dos

arranjos produtivos locais para a região de Monte Sião e todo o Sul de Minas. Quero

destacar, Sr. Presidente, que, na semana passada, a Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável esteve no Município de Passa-Quatro. Contamos com

a presença dos Deputados Doutor Rinaldo Valério e Antônio Carlos Arantes.

Atendendo a nosso requerimento, a Comissão lá esteve para debater numa das mais

concorridas audiências que esta Assembleia já presenciou e da qual participou por

meio dos seus parlamentares. Iniciamos uma discussão muito importante relativa à

transformação da Serra da Mantiqueira em parque nacional, por meio do Instituto
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Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.

Meus senhores e minhas senhoras, esse assunto tem merecido por parte de toda a

região uma reflexão muito importante. É a primeira vez que a Assembleia Legislativa

se abre e tem uma participação efetiva com todos os segmentos e órgãos ambientais,

a sociedade civil, as autoridades e os Prefeitos. Nessa audiência, contamos com a

presença de dois Deputados do Estado de São Paulo e de três de Minas Gerais e de

inúmeros Prefeitos Municipais, procurando conhecer mais de perto o que poderá ser

lá na frente o decreto presidencial que transforma em parque a nossa Serra da

Mantiqueira.

Certamente esse assunto relativo a decreto presidencial efetivamente nos foge,

mas temos a responsabilidade de ouvir os Prefeitos, os Vereadores e todos os que

fazem parte do entorno da serra, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de

Janeiro, e de debater com a sociedade as consequências da transformação da Serra

da Mantiqueira em parque. Temos a preocupação de que seja deslocado o homem

do campo e de que se deixe de gerar empregos, trazendo consequências como as

que já vimos no Parque do Itatiaia, onde até hoje as pessoas não foram indenizadas.

Depois de tantos anos, todos de lá tiveram de sair, deixando as suas tradições

seculares. Vivemos essa triste realidade até hoje. Na oportunidade, ocorreram muitas

reivindicações. Ouvindo também os Deputados do Estado de São Paulo, a

Assembleia Legislativa demonstrou essa preocupação. Efetivamente iremos conduzir

essas tratativas não somente com a Ministra do Meio Ambiente, como também com o

Presidente da República e, consequentemente, por dever de Estado, com o nosso

Governador Anastasia, para que tenha a dimensão da preocupação de toda a nossa

região. Trata-se de uma ação do governo federal e de responsabilidade dos

parlamentares. Ouvimos os depoimentos dos Deputados do Estado de São Paulo e

de tantos outros que lá estiveram para conhecermos de perto o que será

efetivamente a transformação da Serra da Mantiqueira em parque.

Em nome da nossa região sul-mineira, agradeço também a disponibilidade do

sindicato rural, na pessoa do Sr. Luiz Análio, que nos recepcionou para debater esse

assunto e fazer desse encontro um dos maiores da região. Certamente faremos esse

grande debate em nível nacional. Lá estavam presentes muitos Municípios, como
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Itanhandu e Itamonte. Aliás, por termos responsabilidade de ouvir todos os

segmentos para apresentar um projeto que não seja unilateral, precisamos debater

com a sociedade qual será o melhor formato para que isso ocorra.

Por falar em Itanhandu, Sr. Presidente, também agradeço a V. Exa. por ter

colocado em pauta para discussão e votação nosso projeto que procura doar imóvel

dos mais importantes ao Município de Itanhandu. Trata-se de área cobiçada há muito

tempo, doada pelos familiares de pessoas que residiram por toda a vida em

Itanhandu. Em primeiro lugar, essa área será utilizada para construção de unidade

daFebem e, em segundo lugar, para utilização pelo próprio Estado. Estamos

buscando a doação para o Município de Itanhandu, por meio de projeto dos Srs.

Evaldo de Barros, Prefeito; João Esteves, Vice-Prefeito; da nossa Câmara Municipal;

e do Sr. Válter, Secretário de Indústria e Comércio, que sonham com sua aprovação,

com muita razão. Faremos com que, por meio da doação dessa área, existam novas

atividades, novo desenvolvimento para nossa cidade e nossa região.

Devo destacar também, Sr. Presidente, que, como relator da matéria na Comissão

Especial - tenho muito prazer e honra de sê-lo -, estou finalizando parecer para

regularização patrimonial dos imóveis da extinta MinasCaixa. Estamos fazendo

trabalho com todos os Deputados que fazem parte dessa Comissão para chegar

definitivamente ao fim desse problema que faz com que tantos e tantos mutuários até

hoje não tenham escritura definitiva da extinta MinasCaixa. Em muitas tomadas de

depoimentos e audiências públicas realizadas, ouvimos que o próprio governo

também faz questão de que esse assunto seja resolvido em favor dos nossos

mutuários. Por meio de requerimento de minha autoria, aprovado hoje pela

Comissão, prorrogamos o prazo em até 30 dias, mas não precisaremos desse prazo

para apresentar nosso projeto. Estamos encartando, a título de sugestão, projeto que

será de iniciativa do governo do Estado e buscará a regularização desses imóveis,

que consequentemente serão destinados a todos os mutuários do Estado, que terão

suas respectivas escrituras. São essas as nossas considerações, Sr. Presidente.

Fazemos muita questão de também destacar nosso apreço e nossa disposição em

defesa das ações de nosso povo e de nossa gente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
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O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado; Deputadas e

Deputados; público presente; todos os mineiros que nos acompanham, ao vivo, pela

TV Assembleia em centenas de cidades do Estado de Minas Gerais; boa tarde.

Retorno a esta tribuna para tratar de três assuntos. Primeiramente, a greve geral da

Unimontes. Na segunda-feira, pela manhã, estive com o Deputado Carlos Pimenta

em um café da manhã com o comando de greve da Unimontes. Ficamos chocados

com as informações passadas pelos professores, técnicos, pessoal que trabalha no

hospital universitário e doutores da Unimontes. O governo do Estado, que faz

propaganda do Choque de Gestão e vende uma imagem totalmente distorcida para a

população, está deixando o Norte de Minas ser a região mais desprovida de

investimentos. Para o governo do Estado, aquela região serve apenas de

experiências malsucedidas, experiências de criação de indústria de multas e de

perseguição a vários segmentos produtivos. Mas o único instrumento de

desenvolvimento que temos, de que todos norte-mineiros nos orgulhamos, a nossa

universidade, uma das melhores do Brasil, vem sofrendo uma discriminação

orçamentária e nos vencimentos dos seus servidores. Fiquei abismado em saber que

o Estado paga a dezenas de técnicos e funcionários, professores, servidores e

serventuários da educação, inclusive da rede estadual de ensino, que também está

em greve, um salário de apenas R$330,00, pouco mais da metade de um salário

mínimo. É esse o Choque de Gestão do Governador Anastasia. Venho solidarizar-me

e colocar-me à disposição de todo o comando de greve, dos professores, dos

técnicos e dos estudantes, que também aderiram à greve. É greve geral na

universidade. A situação está insustentável. Tenho em mão várias reivindicações

passadas pelo comando de greve, entre as quais estão a isonomia de salários e as

vantagens como as da Fhemig. Os servidores do hospital da Unimontes recebem

menos da metade que os servidores do hospital da Fhemig, que também é do

Estado. Uma reivindicação mais do que justa. As outras reivindicações são: criação

da gratificação de 40% do salário-base, vinculada às avaliações de desempenho

individual e institucional; mudança de níveis de ingresso nas carreiras de Técnico

Administrativo, baseado no que ocorre em outros órgãos do Estado; cumprimento do

Decreto nº 36.829, de 1995, em seu art. 1º, que concedeu reajuste de 10% aos
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servidores públicos estaduais, que não está sendo cumprido pelo governo; publicação

imediata de laudo ambiental realizado em 2009; e promoção por escolaridade

adicional com supressão do interstício por tempo de serviço e fluxos contínuos, como

nas federais. A atual situação gera distorções funcionais e remuneratórias entre os

docentes com mesma função e titulação. É um absurdo o que vem acontecendo na

Unimontes. A Lei Complementar nº 100, que efetivou vários servidores do Estado,

ocasionou várias distorções na Unimontes. Por exemplo, vários professores, mestres

e doutores efetivados tiveram redução de salário. Depois disso, funcionários

contratados estão recebendo mais que os efetivados, distorção que gera desunião

entre as classes. São várias as reivindicações apresentadas pelos professores e

estudantes. Entre as reivindicações dos estudantes, estão o fim da lista tríplice para

as eleições da reitoria - que a decisão da comunidade acadêmica seja soberana -; a

agilidade do processo de construção e inauguração do restaurante e da moradia

universitários, para que se atenda a demanda dos estudantes de fora de Montes

Claros; a ampliação do sistema laboratorial, que atualmente é precário e não atende

as necessidades de cada curso. Quero tornar nossa essa pauta dos professores,

estudantes e servidores da Unimontes e estou levando suas reivindicações para a

Bancada do PT-PMDB-PCdoB. Desde já solicito à Secretária Renata Vilhena, do

Planejamento, que receba nossa Bancada e a comissão do comando de greve da

Unimontes, para que, o mais rapidamente possível, possamos dar início a uma

negociação, de modo que as demandas e as reivindicações dessa classe sejam

ouvidas e atendidas pelo governo do Estado.

Venho à tribuna também para denunciar o uso indevido da Associação dos

Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams - por seu Presidente, Valmir Morais.

O Presidente vem utilizando recursos públicos da entidade para fazer propaganda

partidária para seus Deputados ou candidato a governo do Estado, de forma aberta,

até mesmo comprando publicidade no horário nobre da Rede Globo com esses

recursos. O maior absurdo é que compra esse espaço para mentir, para dizer

inverdades. Fiquei abismado ao ver nesta semana, pela Rede Globo, no Norte de

Minas, propaganda que está indo ao ar em todos os horários de comerciais e na qual

se diz que o Deputado Arlen Santiago e o Deputado Federal Humberto Souto, com o
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Prefeito de Manga, são os benfeitores idealizadores das obras da BR-135, do

governo federal. Essa obra foi encampada por este Deputado e pelo Deputado

Federal Virgílio Guimarães - fomos nós que estivemos todas as semanas em Brasília,

no DNIT; que conseguimos colocar a obra no PAC e que tornamos federal a obra,

que estava delegada ao governo do Estado. Ora, ao final de 2002, Minas Gerais

estava em situação financeira muito difícil, porque, à época em que Itamar era

Governador, o governo de Fernando Henrique Cardoso tratou este Estado a pão e

água, fazendo até mesmo sequestro do Fundo de Participação do Estado. Minas

Gerais nunca viveu época tão triste como aquela. Aécio Neves, eleito Governador,

negociou com Fernando Henrique para estadualizar sete rodovias do Estado, entre

elas a nossa BR-135. Foram então repassados para o Estado R$800.000.000,00,

mas Aécio usou esse dinheiro para pagar o 13º salário do funcionalismo, o qual

estava em atraso, e não colocou sequer R$1,00 em estrada alguma, muito menos na

nossa, de Manga a Montalvânia, na qual, nos quatro anos em que ficou delegada ao

governo do Estado, não se passou sequer uma máquina. Naquela ocasião,

Montalvânia ficou ilhada. Quero então registrar que, só depois do segundo mandato

do Presidente eleito, quando fui eleito Deputado, eu e o Deputado Federal Virgílio

Guimarães pedimos audiência ao Presidente Lula, que, por decreto, pegou de volta o

trecho de Itacarambi até a divisa com a Bahia, passando-o novamente para a União.

Foi só assim que conseguimos recursos para recuperar a estrada, que agora

colocamos no PAC.

Já foram feitas licitações de quatro trechos: Montalvânia até a divisa com a Bahia;

Montalvânia a Monte Rei; Monte Rei a Manga; e Montalvânia a Itacarambi, cuja

licitação aconteceu ontem. Já para a realização da licitação do trecho compreendido

entre Itacarambi e Manga aguardamos que o Exército entregue o projeto, visto que os

recursos estão assegurados no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. E aí,

com a maior cara de pau, veiculam uma manchete mentirosa na televisão patrocinada

com recursos públicos. A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene -

Amams - é mantida com esse tipo de recursos. É um absurdo, Sr. Presidente, que

essa entidade utilize dinheiro do seu cofre para veicular propaganda descarada na

televisão para o Deputado Federal Humberto Souto, para o Deputado Arlen Santiago
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e para o Prefeito de Manga, um incompetente, que não paga aos funcionários, por

isso todos estão em greve. Precisamos, desta tribuna, denunciar essa situação, para

que a população saiba da verdade e não se deixe levar por essas propagandas

enganosas, patrocinadas com recursos públicos. Eu e outros Deputados

encaminharemos denúncia ao Ministério Público para que tome as devidas

providências.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - A Presidência registra e agradece a

presença nas galerias de representantes do Sindimetal de São João del-Rei, da

União Geral dos Trabalhadores de Minas Gerais - UGT - e do Conluta. A Assembleia

Legislativa fica honrada com a presença dos representantes do Sindimetal. A

Presidência também registra e agradece a presença em nossas galerias, o que muito

nos orgulha, do Vereador Antonio Carlos Alves Ferreira, que é atuante na cidade de

Extrema.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.916 e 5.917/2010,

da Comissão de Direitos Humanos, e 5.918/2010, 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 da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos - aprovação, na 9ª Reunião

Ordinária, em 28/4/2010, do Projeto de Lei nº 4.405/2010, do Deputado Weliton Prado
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(Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, aproveito o momento designado às

comunicações da Presidência para externar ao povo de Minas Gerais e aos

telespectadores da TV Assembleia nossa indignação em relação a não divulgação do

caos na educação de Minas Gerais mostrado pela imprensa do Estado. Algumas

pessoas, no intuito de agradar o governo, dizem que 30% dos professores estão em

greve. Isso não é verdade. Hoje cerca de 90% das escolas estão fechadas. No

entanto, não vemos na imprensa uma linha ou uma palavra sequer, de quem quer

que seja, nem do próprio governo, para justificar essa greve aos pais e aos alunos.

No meu entendimento, essa greve está acontecendo um pouco fora de hora. Não

discutirei isso, mas acredito que ela deveria acontecer no final deste governo e no

início do próximo. O certo é que muitas escolas estão em greve. O fato mais grave da

educação, Sr. Presidente, ocorreu em Pequi, no tocante à vaga de um cargo de

Diretor. Sabemos que hoje esse cargo é preenchido por decisão do colegiado das

escolas. Assim foi feito. A Superintendência esteve lá, o colegiado se reuniu e, por

decisão de nove num total de dez votos, foi escolhida uma Diretora. No entanto,

quando a referida Diretora foi tomar posse e ser nomeada, para a surpresa de toda a

comunidade da cidade e da Escola Estadual Viriato Melgaço - que está em greve

também devido a esse fato -, foi nomeada uma outra pessoa que não obteve nenhum

voto do colegiado. Ou seja, essa Diretora foi nomeada por indicação política, por

decisão política, por imposição política. Fatos como esse é que estão levando a

nossa educação ao caos em que ela se encontra. Não se tem critérios! A Secretária

baixa uma resolução, uma portaria ou o que quer que seja, para definir critérios para

a ocupação do cargo de Diretor. Entretanto isso somente é aceitável e praticado

quando não há presença política. No caso de Pequi, Sr. Presidente, os professores

estão em greve por causa dessa imposição da Secretária de Educação, que nomeou

outra pessoa contra a decisão do colegiado. Volto a repetir: é isso que está

desgastando a educação. Quando as decisões na educação vão só para o lado

político, sem se preocupar com o aluno e a escola, tem tudo para dar errado.

Deputado Paulo Guedes, V. Exa. já abordou essa questão há algum tempo. Não
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existe critério. O critério é quem grita mais. Se você grita mais, elege a Diretora.

Então o colegiado de escola não tem força alguma, não vale nada. O mesmo

problema acontece com as Diretoras das escolas, que fazem sacrifício para serem

Diretoras, porque não têm autonomia. Quando suscitamos essa questão na

Secretaria de Educação, dizem que as Diretoras têm autonomia. Já disse aqui, numa

audiência, que elas realmente têm toda autonomia para fazer o que é determinado

pela Secretaria de Educação. A autonomia é cumprir ordem. Trago aqui essa nossa

indignação. Estamos aguardando o movimento de greve. Estão até querendo vir fazer

uma manifestação na Secretaria de Educação, devido à indignação de uma cidade

pequena, que está sob o jugo da imposição política do Prefeito e de seus aliados.

Trata-se de uma escola do interior, perto de Pará de Minas, de um Município

importante como Pequi, da qual saem vários alunos do ensino fundamental e vão

para Pará de Minas estudar. Há alguma coisa errada. A Secretaria tem de tomar

providência, não se pode usar a escola para fazer política partidária, como tem

acontecido lá e como aconteceu nesta semana, com a nomeação de uma pessoa que

não foi escolhida pelo colegiado. Ficou desmoralizado o colegiado, ficaram

desmoralizados os professores e os alunos, que aguardavam ansiosamente uma

mudança na direção da escola. Era apenas essa comunicação, dizendo da nossa

indignação com a situação em Pequi, devido à forma com que o governo tem

conduzido as coisas. Quando há interesse dele, é de uma forma; quando não há ou

há interesse de aliados do governo, não se cumpre nenhuma legislação, nenhuma

norma, porque tem de se fazer política, doa a quem doer. A imprensa não noticia,

ninguém fala nada, e toda a comunidade escolar da Escola Estadual Viriato Melgaço

fica à mercê da sorte e quer e espera um pronunciamento da Secretária de

Educação.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Minas e Energia solicitando ao

Presidente da Vale que avalie a possibilidade de construção da nova siderúrgica no

Município de Governador Valadares, região do Vale do Rio Doce. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando à Polícia Rodoviária

Federal em Juiz de Fora informações sobre o número de postos e o efetivo da

corporação para atender a região da Zona da Mata, bem como o número e a

identificação de rodovias federais na 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 Segurança Pública solicitando à Polícia Federal em

Juiz de Fora informações sobre o número e a identificação de Municípios atendidos

por esse órgão, bem como sobre o efetivo policial da unidade. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular solicitando à Funai

informações detalhadas sobre a demarcação das terras indígenas no Estado. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular solicitando à Guarda Municipal

de Belo Horizonte informações sobre o tratamento dispensado aos índios no dia

18/4/2010 na Feira de Artesanato de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da MinasCaixa solicitando a prorrogação do

seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Leonardo Moreira solicitando a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 2.763/2008. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Padre João solicitando seja o Projeto de Lei nº

4.057/2009 distribuído à Comissão de Política Agropecuária. 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 Sargento Rodrigues solicitando tramitação em regime

de urgência para o Projeto de Lei nº 4.388/2010. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Durval Ângelo solicitando tramitação em regime de

urgência para o Projeto de Lei nº 3.501/2009. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, gostaria de apresentar verbalmente

requerimento para que a Assembleia Legislativa encaminhe ofício à Inter TV,

transmissora da Rede Globo no Norte de Minas, com sede em Montes Claros,

solicitando o envio a esta Casa, e se possível à Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, de informação do horário e valores das inserções realizadas pela

Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams -, em que essa

entidade veicula propaganda publicitária paga com recursos de entidade pública,

patrocinando parlamentares e Prefeitos candidatos nas eleições de 2010. Que esta

Casa seja oficializada sobre o horário das inserções, com os seus respectivos

valores, assim como seja enviado um CD com cópia dessas inserções, colocadas no

ar diariamente desde a última sexta-feira.

O Sr. Presidente - De acordo com o nosso Regimento, a Presidência solicita a V.

Exa. que formalize o requerimento para que tenha a devida tramitação.

O Deputado Paulo Guedes - Será formalizado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria de cumprimentá-lo, Sr. Presidente, por

ter colocado em votação o nosso requerimento, em que solicitamos pedido de

urgência na tramitação do projeto de lei que visa estender por mais 60 dias a licença-

maternidade. Obstruímos a pauta pela manhã, numa tentativa de fazer acordo para

que o projeto pudesse ser votado. O acordo foi firmado com a presença dos

Deputados Padre João, Vanderlei Miranda, André Quintão, Carlin Moura, José

Henrique, Hely Tarqüínio e outros. Neste momento, aprovamos o regime de urgência.
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O projeto está na pauta da reunião da noite e estará com regime de urgência, pois

aprovamos aqui, de forma antecipada. Então, Sr. Presidente, agora temos a

convicção de que o projeto tramitará de forma sumária, conforme prevê o Regimento

Interno da Casa. Não poderíamos, Deputado Getúlio Neiva, permitir que esta Casa

continuasse em passos lentos na votação de matéria tão importante para nossas

servidoras públicas. Estamos chegando ao Dia das Mães, o segundo domingo de

maio, e a Casa estava inerte quanto à votação do Projeto de Lei nº 4.388/2010, que

trata da extensão da licença-maternidade. Deixando de aprovar esse projeto, a

emenda que apresentamos ao Projeto de Lei Complementar nº 53, que tratou de

alterações no Estatuto dos Militares, de nada valeria, pois está vinculada à aprovação

do projeto de extensão da licença-maternidade para as servidoras civis do Poder

Executivo. Pasme, Deputado Weliton Prado, nós, V. Exa., este Deputado e os demais

Deputados que compõem a Mesa assinamos a resolução estendendo esse benefício

aos servidores da Assembleia Legislativa, assim como o Ministério Público, o Tribunal

de Contas, que utilizou a mesma resolução da Assembleia por ser seu órgão auxiliar,

a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. Apenas o Poder Executivo estava, eu

diria, em falta com suas servidoras. Fico feliz. O projeto tramitará, a partir de hoje à

noite, em caráter de urgência, portanto fico mais tranquilo, Deputado Getúlio Neiva.

Agora sim, de fato, o projeto tramitará. E, pelas conversas com o conjunto dos

Deputados, não haverá óbice algum à sua aprovação, ou seja, todos os Deputados

querem a aprovação do projeto que estende a licença-maternidade. Então estou

tranquilo, pois estamos aqui cumprindo nosso papel de estar vigilantes, atentos,

fiscalizando para que a matéria tenha tramitação mais séria. Com a aprovação desse

requerimento de minha autoria, nossas queridas servidoras públicas vinculadas ao

Poder Executivo, daqui a pouquinho, terão a lei em suas mãos para prorrogar sua

licença-maternidade, atualmente de quatro meses, para seis meses. Muitas

servidoras do Executivo, tanto as civis quanto as militares, aguardam ansiosamente.

Tenho certeza, Deputado Getúlio Neiva, de que não só as mamães mas também os

nenéns, essas criancinhas que acabaram de nascer, ficarão muito felizes por terem a

oportunidade de serem amamentadas por mais dois meses, de forma tranquila.

Todos sabem, e isso é publicado constantemente, que o leite materno é o melhor
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alimento para a criança. Então estou feliz, pois vencemos temporariamente. Temos

certeza, Deputado Weliton Prado, que votaremos hoje, às 20 horas, este projeto em

1º turno. Daqui a pouco, com a aprovação desta matéria, nossas queridas mamães

terão realmente o que comemorar no segundo domingo de maio. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado 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 Weliton Prado, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, minha presença nesta tribuna tem várias motivações. A primeira delas é

agradecer o trabalho feito pelo Deputado Federal Ademir Camilo, do partido do nobre

colega Deputado Sargento Rodrigues, para instalar em Teófilo Otôni uma vara da

Justiça Federal. Ele foi nosso Vice-Prefeito e é Deputado Federal reeleito. Foi um

trabalho muito bem-encaminhado e benfeito. Naquele momento, o Deputado Ademir

Camilo contou também com a presença da nossa Prefeita e do novo Presidente da

Ordem dos Advogados de Teófilo Otôni, o Dr. Reynaldo do Carmo. É feito importante.

Sempre lidamos com isso. Fiz um requerimento, em 2007, ou seja, desde quando

estamos trabalhando pela causa, e, após vários contatos, com a ajuda do Deputado

Federal Ademir Camilo, conseguimos uma vara federal para Teófilo Otôni, que vai

desanuviar a Justiça. Lembro à população dessa cidade que três novas varas foram

criadas por esta Assembleia, graças ao nosso trabalho, por meio de uma emenda que

apresentei ao projeto de reorganização judiciária. Uma delas já está sendo instalada,

as outras duas o serão posteriormente. É lamentável não podermos, de forma

imediata, ampliar o prédio do fórum local. Há na localidade um único terreno, mas não

conseguimos ainda que a Prefeitura o desapropriasse para que pudéssemos utilizar

os recursos já disponíveis para a duplicação do fórum.

E eu gostaria, Sr. Presidente, como uma homenagem especial, de cumprimentar o

Dr. Sérgio Dâmaso, Diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.

Ele está recuperando o órgão, fazendo com que ele funcione e, num trabalho

conjunto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está explorando, ou

propiciando a exploração, a pesquisa e o levantamento quantitativo dos minérios
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existentes na nossa região. E gostaria de cumprimentar também o Governador

Anastasia, que, ao assumir, recebeu representantes do Consórcio Novo Horizonte,

formado pelas empresas Vale do Rio Doce, Miba, Transminas e Votorantim - esta tem

a participação da Steel, empresa chinesa -, para exploração de minério de ferro na

região do Alto do Rio Pardo, Vale do Jequitinhonha, Nordeste de Minas.

Sobre esse assunto, quero ressaltar, destacar o trabalho que vem sendo realizado

pelo Dr. Sérgio Dâmaso, do DNPM, em Minas Gerais. O órgão estava desacreditado,

desaparelhado. Houve claramente muitas dificuldades, quando o próprio prédio

estava deteriorado, mas aconteceu uma recuperação. Esse trabalho conjunto está

permitindo que a nossa região, do Vale do Jequitinhonha - e é preciso esclarecer, de

forma definitiva, que não se trata do Norte de Minas, mas Vale do Jequitinhonha, Alto

do Rio Pardo -, onde existe uma reserva mineral... Para confirmar tudo que tenho dito

ao longo desses três anos, o Dr. Sérgio, em entrevista numa revista importante do

setor, assim como em uma emissora de rádio, mostrou que a região do Nordeste

mineiro, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que estão assentados sobre a maior

província pegmatítica das Américas, é o novo Eldorado de Minas Gerais. E é

verdade: reservas de minério somente numa parte do Alto Rio Pardo são

equivalentes às reservas minerais de todo o Quadrilátero Ferrífero, que, ao longo de

mais de 100 anos, tem sustentado a economia mineira.

Então, Sr. Presidente, é importante ressaltar esse aspecto e lembrar outro trabalho

que tem sido feito, é claro que com a ajuda do governo do Estado, pela sensibilidade

do Governador Antonio Augusto Anastasia, e também da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, que, ao ser formado o Consórcio Novo Horizonte,

sugeriu que se estudasse a possibilidade não do mineroduto projetado inicialmente

pela empresa, mas que se transformasse esse mineroduto na hipótese da estrada de

ferro. Pois bem, Sr. Presidente, os investimentos que estavam previstos e que

anunciei aqui eram da ordem de US$2.400.000.000,00. E hoje, com a visita feita ao

Governador pelos líderes do Consórcio Novo Horizonte, a verba aumentou, serão

US$3.600.000.000,00 a ser investidos naquela região. É claro que uma parte desse

recurso será destinada à construção da ferrovia, no entanto se sabe que não é todo o

dinheiro. E o governo do Estado - temos sugerido e, graças a Deus, a sugestão foi
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acatada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - tem feito o trabalho de não

permitir o mineroduto e propiciar a construção de uma ferrovia.

Nossa discussão, nossa briga agora é outra, é diferente. O governo da Bahia,

usando do prestígio do meu colega Deputado Jaques Wagner, que virou Governador,

está tentando puxar a estrada de ferro para a ligação de Ilhéus, tentando ligar a

ferrovia que se chamaria transcontinental, que não existe ainda, está no PAC 2.

Sabemos que o PAC 1 não realizou nem a metade ainda. O PAC 2 deve começar lá

para 2012, 2014, e não podemos esperar. Temos de trabalhar com o governo do

Estado e com nossas Lideranças, tenho dito aos Ministros do PMDB, para

desmistificar esta história. Na verdade, as jazidas minerais, os jazimentos todos

ocorrem no Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha. A Província Pegmatítica vai desde o

Vale do Rio Doce e sobe pelo Mucuri, em Jequitinhonha. Temos ocorrências minerais

pesquisadas de minério de ferro na região de Malacacheta, Água Boa, Capelinha.

Temos também estanho e chumbo. Disse aqui, inúmeras vezes, sobre o caulim que

estamos explorando no Município de Icaraí. A perspectiva de crescimento da

exploração mineral nessa região é fantástica. Não podemos, como mineiros, deixar

esse território explorado inadequadamente. Se pegarmos o paralelo 18 e cortarmos o

mapa do Brasil acima do nariz do Triângulo, teremos 40% do território com 12% da

população e apenas 8% de retorno do ICMS, o que significa que somos 8% da

riqueza de Minas apenas, não obstante sermos 40% do território.

Então a alteração desse comportamento da economia só virá se tivermos a

coragem de manter esta luta, esta determinação de não permitir que se façam

mineroduto, estrada de ferro e que ela venha beneficiar os Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha. Lembro-me de que o primeiro discurso que fiz na Assembleia, quando

assumi o mandato de Deputado Estadual, foi exatamente sobre o reaproveitamento

do antigo leito da Estrada de Ferro Bahia-Minas, que pega em Ponta de Areias,

Caravelas, na Bahia, rasga todo o Vale do Mucuri pelo meio e chega ao coração do

Jequitinhonha, em Araçuaí. Ora, esse leito está pronto. Todo mundo sabe que, do

custo de ferrovia, em torno de R$1.000.000,00 por quilômetro, 60% se referem à

desapropriação e à terraplenagem. Temos o leito pronto e uma providência, que devo

até aqui recordar, tomada no governo federal pelo então Deputado Luiz Leal, quando
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conseguiu que a Rede Ferrroviária Federal repassasse para todos os Municípios os

trechos dos leitos dessa estrada. Hoje são de propriedade dos Municípios.

Conversamos com os Municípios de Minas que se dispõem a doar o leito.

Reduziremos, então, em 60% o custo dessa futura rodovia de 475km de extensão,

que sai do litoral brasileiro e penetra na região mais pobre de Minas, criando a

possibilidade de migração com Montes Claros e com Unaí, penetrando pelo Distrito

Federal. Seria rodovia de penetração do território brasileiro, da mesma forma que, em

1853, Theóphilo Benedicto Ottoni fez a primeira rodovia de penetração do território

nacional, hoje chamada Estrada do Boi. Então esse pioneirismo de Ottoni tem de nos

inebriar e nos estimular a convocar Prefeitos, Vereadores, lideranças e até sacudir

um pouco as estruturas de governo para fazê-lo enxergar que a única forma de

redimir o Nordeste e o Norte de Minas Gerais é dar a condição modal de fazer a

operação de sistema econômico por meio de ferrovia, de hidrovia, ou encaixar isso

tudo na intermodalidade com transporte por caminhões.

Temos lá, Sr. Presidente, dificuldades enormes. Estamos acabando, faltam poucos

trechos para terminar o Proacesso de Bandeira, sobre o qual farei comentário. Faltam

poucos trechos do Proacesso para serem realizados, no entanto os que estão prontos

estão sendo parcialmente danificados pelo grande volume de granito que está sendo

carregado. São pedras enormes, carregadas em imensos caminhões trucados. A

capacidade de peso das nossas rodovias estaduais não suporta o transporte do

granito. Mas ficaremos sem retirá-lo? São 400 carretas por dia. Vamos, repito, deixar

de retirá-lo? Deixaremos de dar emprego ao nosso povo? Não podemos fazê-lo.

Ainda mais agora que temos esta abundância de minério de ferro tanto na região do

Alto Rio Pardo, no Vale do Jequitinhonha, quanto nas regiões de Malacacheta, Água

Boa e Capelinha.

Não podemos ficar quietinhos, esperando que as coisas aconteçam. Sei que estou

sendo repetitivo, mas o assunto é sumamente importante e vital para aquela região.

Não queremos continuar naquela situação de miserabilidade, a pedir esmola e ajuda,

a depender eternamente do governo. O governo Aécio Neves foi o primeiro governo a

dar atenção diferenciada àquela região, cumprindo seu compromisso, na data da sua

posse, de que, para cada R$1,00 aplicado no Estado, seriam aplicados R$2,00 no
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Jequitinhonha e no Mucuri. O governo tem cumprindo isso de forma determinada,

mas não é o suficiente, pois precisaríamos desse tratamento ao longo de 20 anos.

Existe jeito de não precisarmos disso. Se nos derem condições de construirmos

nossa ferrovia, viabilizaremos polo de granito, polo de celulose, polo de ferro-gusa e

polo sucroalcooleiro. Temos condições e iniciativas, por isso estamos no momento

certo para o governo do Estado bater pesado nessa tecla. É preciso chamar à

responsabilidade nossos Prefeitos, para que não se esqueçam desse aspecto. É

preciso que o Prefeito dedique pelo menos 10% do seu tempo para ver as grandes

obras e os grandes projetos regionais, e não fique apenas fazendo rede de esgoto,

calçando ruas e resolvendo pequenos problemas.

A partir do momento em que se tem um filho, a preocupação de cada homem,

mulher ou jovem é preparar o futuro dele. E nós, políticos, temos de ter a mesma

responsabilidade. Isto é, não podemos trabalhar apenas para este mandato, mas

para a futura geração. Esse trabalho tem de ser natural e normal. Os Prefeitos não

podem ficar acomodados, pensando apenas em quanto tomarão do governo ou na

emenda do Deputado para fazer pequena obra. Ele precisa preocupar-se com a

economia global daquela região inteira que tem possibilidade de crescimento

fantástica. Ficamos aqui preocupados, pois estamos quase no meio do ano, eleições

estão próximas, em sequência administrativa; o que nos preocupa realmente é se

teremos ou não aquele empuxo necessário para que a rodovia se instale

rapidamente. De acordo com a experiência que tive em todas as visitas, as pesquisas

que fiz para ficar um pouco mais por dentro deste assunto indicam que teríamos

ferrovia nova no prazo de seis a oito anos. Mas, se utilizarmos o leito existente,

podemos tê-la em dois anos. Basta que haja carga suficiente para transporte, e isso

existe. Afinal, temos mais carga disponível, que pode ser imediatamente embarcada,

do que todo o Centro-Oeste ou o Sul da Bahia, para onde o Governador Jaques

Wagner quer levar a ferrovia. Não permitiremos que isso ocorra.

Sr. Presidente, este é instante importante para aquela região. Digo aqui, de forma

clara, que não queremos mesmo continuar com esta situação vexatória de pequenos

esmoleres. Cada Município que vem aqui é como se fosse um esmoler, a pedir

esmola, pelo amor de Deus, ao governo do Estado e, às vezes, até ao governo
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federal, no sentido de redimir-se ou reduzir seus problemas sociais. Podemos

resolvê-los todos e nunca mais ficar dependentes de governo algum a partir do

momento em que tivermos instrumentos básicos para nosso processo de

desenvolvimento. Até a ZPE entra neste complexo; aliás, faltam apenas três meses

para vencer o prazo para que cumpramos com nossas obrigações. Muitas pessoas

não sabem o que é a Zona de Processamento de Exportação - ZPE. É até difícil falar,

pois parece que estamos falando inglês ou japonês. A ZPE capitalizará todos os

investimentos desses quatro polos que pretendemos criar na região, mas é preciso,

de imediato, que o governo do Estado determine e defina parceria público-privada

para construção de estrada de ferro que atenda à mineração das regiões Norte e

Nordeste de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Mais uma vez externo nossos sentimentos a toda a família do Sr.

Joviano, de Turmalina, mais conhecido como Jovem. Ele era líder comunitário e

faleceu anteontem, em trágico acidente. Fica aqui o pesar de toda a Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

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, e para a especial de

amanhã, dia 29, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para

a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação; verificação

de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questão de

ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de número regimental
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para votação; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Questões de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta

- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira

- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses

- Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, 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.

Questão de Ordem
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei breve, mesmo porque tenho

grande interesse em que os projetos constantes da pauta sejam votados com rapidez.

Na pauta há inúmeros projetos e, portanto, deve haver uma compreensão do conjunto

dos Deputados para que possam ser votados. Entre os projetos, menciono

especialmente o de autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.388, que

institui a prorrogação, por 60 dias, da licença-maternidade no âmbito da

administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual.

Na verdade, Sr. Presidente, fazemos um apelo. Já apresentei requerimento para que

o projeto seja votado com prioridade na pauta de hoje, para que seja submetido a

apreciação. Hoje, Sr. Presidente, milhares de servidoras públicas do nosso Estado

aguardam a aprovação dessa lei. Aliás, são mães que estão com a licença-

maternidade em andamento, sendo que, para algumas delas, já está vencendo o

quarto mês. Vamos aqui deixar de fazer a discussão sobre a importância dessa

prorrogação, que já é por demais conhecida pelo conjunto dos Deputados desta

Casa. Contudo, fazemos um apelo aos Deputados da Oposição e também aos da

Base do governo para que esse projeto seja votado o mais brevemente possível. Se

não o for, também as policiais e bombeiras não poderão prorrogar a sua licença-

maternidade por mais dois meses, já que o que aprovamos aqui, na Lei

Complementar nº 109 - aliás, com uma emenda de minha autoria ao PLC nº 53 -, está

vinculado à condição de conceder licença para servidoras civis. Portanto, Sr.

Presidente, na verdade, quero fazer um apelo, nesta questão de ordem, para que o

conjunto de Deputados desta Casa aprecie esse projeto o mais rapidamente possível,

pois ele, aliás, retornou à Comissão, uma vez que havia emendas de Deputados.

Então, fazemos um apelo aos nobres colegas Deputados para que apreciem essa

matéria o mais rapidamente possível. Afinal de contas, são milhares de mães que

aguardam a prorrogação da licença-maternidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 3.501/2009, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
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solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

4.388/2010 seja apreciado logo após o Projeto de Lei nº 3.004/2009. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 15 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência torna a votação sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, tendo em vista - volto a insistir - a

grande importância desse projeto para as nossas mulheres, servidoras públicas, que

aguardam a sua aprovação, solicito a V. Exa. que faça a recomposição de quórum.

Vamos aguardar a chamada para recomposição de quórum e - quem sabe - votarmos

esse requerimento e, consequentemente, o projeto. Percebemos a vontade expressa

dos Deputados de votarem esse projeto. Como o Deputado Padre João solicitou

verificação de votação do requerimento, peço a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, que, somados aos 4

em comissões, perfazem o total de 29 parlamentares. Portanto, não há quórum para

votação, mas há para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, sugiro a V. Exa que suspenda a

reunião por 5 minutos para que possamos buscar entendimento. Esta suspensão
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dará tempo para alguns Deputados chegarem ao Plenário, para que possamos fazer

o requerimento e avançar. Volto a insistir: trata-se de um projeto de suma importância

para as nossas servidoras públicas, para as nossas mães. Pelo andar da carruagem,

pela lentidão da sua tramitação, considerando que já esteve aqui em 1º turno e voltou

às Comissões devido a emendas que foram apresentadas, é bem provável que as

mães, que comemoram seu dia no segundo domingo de maio, não recebam resposta

desta Casa, deste Poder, com a aprovação desse projeto em tempo hábil para que o

Governador Anastasia o sancione. Apelo a V. Exa. para que suspenda a reunião a fim

de que busquemos entendimento para a votação desse projeto tão importante para

as mães, que aguardam aflitas a prorrogação da licença-maternidade.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, conversando com lideranças da

Oposição - PT, PMDB e PCdoB -, vimos que há entendimento para que o projeto seja

votado à noite, na reunião extraordinária. Ouvimos aqui o Deputado Padre João,

Líder do Bloco, o Deputado Vanderlei Miranda, Vice-Líder, e o Deputado Carlin

Moura, que representa o PCdoB, e sabemos que há entendimento, há convergência.

Haverá esforço para que, na reunião extraordinária da noite de hoje, haja quórum

para votar esse projeto. Lembramos aos ilustres Deputados, tanto da Oposição

quanto da Base do governo, que não podemos negar esse benefício às servidoras do

Estado e que devemos agilizar sua votação pelas nossas queridas mães, servidoras

públicas, sob pena de chegar o Dia das Mães, no segundo domingo de maio, sem

que elas possam usufruir da prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias.

Com esse espírito, tenho certeza de que, à noite, teremos condições de votar esse

projeto para que volte à Comissão em 2º turno. Obrigado a V. Exa. pela paciência.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, quero também, em nome do Bloco PT-
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PMDB-PCdoB, dizer que temos o maior interesse em aprovar esse projeto. Aliás, já

havia uma proposta de emenda constitucional de minha autoria a esse respeito, que

contava com a assinatura dos Deputados que fazem parte do Bloco. Ela estava em

tramitação, mas o governo nos enviou outro projeto, o que foi até positivo, porque a

PEC teria maior dificuldade em relação a quórum. Aliás, para votarmos esse projeto

há dificuldade de obter quórum, porque somente o PMDB, o PT, o PCdoB e o PDT

estão em Plenário, além do Deputado Hely Tarqüínio e do Deputado José Henrique,

integrantes da Mesa Diretora. Então, faço um apelo, porque é importante o esforço de

estarmos aqui, à noite, para votarmos essa proposta. Termino, Sr. Presidente,

dizendo que o Bloco PT-PMDB-PCdoB em breve, tenho certeza, contará também

com a participação do PDT e - quem sabe - do PSB, para juntos atuarmos nesta

Casa ainda neste ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo Valério e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo Valério,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.322, em turno único, e 4.343/2010, no 1º turno

(Deputado Fahim Sawan); 4.320/2010, em turno único (Deputado Ruy Muniz); e
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4.328/2010, em turno único (Deputado Doutor Rinaldo Valério). Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.222/2010

(relator: Deputado Fahim Sawan, 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, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.903/2009 (Relator: Deputado Carlos Pimenta), que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.685, 5.687, 5.689, 5.690, 5.745, 5.795, 5.818

e 5.833/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.531, 4.053 e

4.078/2009. Nesse momento, registra-se a presença do Deputado Célio Moreira, em

substituição ao Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do Bloco BSD.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados: Carlos Mosconi, em que solicita seja

realizada audiência pública para debater os altos índices de violência no trânsito nas

estradas federais e estaduais do Estado; Tiago Ulisses, em que solicita seja realizada

audiência pública em São Lourenço para debater a situação da área da saúde na

região do Circuito das Águas e Terras Altas da Mantiqueira; Délio Malheiros, em que

solicita sejam enviadas as notas taquigráficas da audiência pública realizada no

Município de Leopoldina ao Ministério Público local, para que adote as providências

necessárias, em relação aos equipamentos de hemodiálise; e Doutor Rinaldo Valério,

em que solicita seja realizada audiência pública com a presença de representantes do

MG Transplantes a fim de debater a situação dos transplantes realizados no Estado;

e da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada audiência pública

para debater os problemas enfrentados na área da saúde em Montes Claros. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião e passa a palavra ao

Deputado Célio Moreira, que solicita seja ouvido o Sr. Daniel Reis Aprígio, Presidente

da Sociedade São Vicente de Paulo de Sabará. Este é convidado a tomar assento à
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mesa e discorre sobre a situação da Santa Casa de Misericórdia de Sabará. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, do convidado 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, 28 de abril de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 14/4/2010

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Célio Moreira (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e deliberar

sobre proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei

nº 2.215/2008, no 2º turno, e comunica que avocou para si a relatoria do mencionado

projeto. 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 5.812, 5.837 e

5.839/2010. 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 Carlin Moura em que

solicita seja encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências pela

instalação de bebedouros e lixeiras no pátio, cantina e salas de aula da Escola

Estadual Constâncio Correia Alvarenga, localizada no Município de Nacip Raydan;

Gustavo Valadares em que solicita seja realizada visita conjunta com a Comissão de
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Transporte, Comunicação e Obras Públicas às obras de reforma de Escolas

Estaduais do Município de Ribeirão das Neves, em especial na Escola Estadual

Manoel Martins de Melo, com a presença do Prefeito, dos Vereadores e da

Promotoria da Defesa do Patrimônio Público, tendo em vista os problemas deixados

pela empresa Lar Minas Engenharia Ltda., executante das mencionadas obras.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/4/2010

Às 14h13min, 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 discutir, em audiência pública, medidas para o restabelecimento

da paz nos Bairros Estrela Dalva, São Mateus e Tijuco, em Contagem. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Vânia Lúcia Godoy de

Faria, Delegada Chefe do 2º Departamento de Polícia Civil; o Cel. PM Antônio Sales

Fiúza Gomes, Coordenador do Sistema de Defesa Social; os Srs. Maurício Rangel,

Secretário de Desenvolvimento Social de Contagem, representando a Sra. Marília

Aparecida Campos, Prefeita desse Município; e José de Souza Lima Filho, Secretário

de Direitos e Cidadania de Contagem; o Cel. PM Irani Alvear Saraiva, Comandante

da 2ª Região da PMMG; o Pr. Luiz Paulo Terrinha, Presidente da ONG Terra Santa; o

Sr. Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia, e o Pr. Welbert Rodrigues Barbosa, da

Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Estrela Dalva, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os
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debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - André Quintão - Neider Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.677/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Futebol 7 Society, 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 3.677/2009 pretende declarar de utilidade pública a Federação

Mineira de Futebol 7 Society, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de

caráter desportivo, não profissional e sem fins econômicos.

A instituição tem como finalidade coordenar a modalidade desportiva do “7” Society

- não profissional; participar de competições nacionais e regionais; orientar sobre o

cumprimento das normas emanadas da Federação Internacional; defender os direitos

e interesses de seus associados; promover cursos, seminários e atividades similares

para a divulgação e o incentivo do esporte.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.677/2009

em turno único.
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Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.999/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Liga Ourobranquense de Desportos, com sede no Município de

Ouro 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 3.999/2009 visa declarar de utilidade pública a Liga

Ourobranquense de Desportos, com sede no Município de Ouro Branco, que tem

como finalidade difundir, aperfeiçoar e disciplinar a prática do esporte amador.

Para a consecução de seu propósito, promove anualmente campeonatos oficiais de

futebol, nas categorias amador adulto masculino e feminino, juvenil e júnior, e ainda

de outras modalidades de esportes especializados; representa os desportos que

promove junto ao poder público municipal; cumpre e faz cumprir, por seus filiados e

dirigentes, as leis desportivas vigentes, as deliberações e resoluções da

Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Mineira de Futebol; supervisiona,

dirige e fiscaliza a realização de jogos em todos os estádios e ginásios esportivos

municipais; mantém rigorosamente em ordem e atualizados os registros de inscrições

de atletas e associações filiados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.999/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.133/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Shaolin Temple Brasil, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.133/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Shaolin Temple Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos que tem por escopo incentivar a prática do kung-fu

e do boxe chinês.

Com esse propósito, a entidade promove o desenvolvimento e a prática desses

esportes; organiza campeonatos entre seus associados e com outros atletas e

participa de competições externas; realiza atividades sociais, culturais, educativas e

esportivas, além de ações filantrópicas visando à inclusão social.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.133/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.199/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Academia Águia Dourada, com sede no Município de Formiga.

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 4.199/2010 pretende declarar de utilidade pública a Academia

Águia Dourada, com sede no Município de Formiga, entidade sem fins lucrativos que

tem como objetivo proporcionar a prática da educação física e incentivar a prática de

esportes amadores, principalmente do jiu-jítsu.

Com esse propósito, a instituição realiza atividades de caráter social, cultural e

recreativo, incentivando a integração entre seus associados e a comunidade onde

atua.

Isso posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.199/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.215/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Urubuzão Clube de Amigos – UCA –, com sede no Município de

Vespasiano.

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 4.215/2010 visa declarar de utilidade pública o Urubuzão Clube

de Amigos – UCA –, com sede no Município de Vespasiano, que tem como finalidade

disciplinar a prática da educação física e do esporte, voltados especialmente para
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crianças e adolescentes.

Para a consecução de seu propósito, mantém uma escolinha de futebol para

crianças e adolescentes, visando à formação de atletas; participa de competições

desportivas; desenvolve processos assistenciais para a comunidade; firma parcerias

com entidades congêneres e o setor empresarial, de forma a atualizar suas diretrizes

de trabalho e captar recursos para realização de seus objetivos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.215/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.227/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Desportos Santa Terezinha

- Acodest -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.227/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária de Desportos Santa Terezinha - Acodest -, com sede no

Município de Belo Horizonte, entidade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo

principal promover e incentivar a prática do judô entre crianças e adolescentes

carentes, visando a sua inclusão social e à garantia de seu direito à cidadania.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição procura desenvolver

as seguintes atividades: incentivar a prática esportiva, disseminando o espírito

esportivo e contribuindo na formação moral dos jovens da comunidade; auxiliar nos
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trabalhos da Pastoral da Criança e do Conselho Tutelar no resgate da dignidade das

crianças e jovens vítimas de violência; contribuir com trabalhos de inclusão social e

desenvolvimento da autoconfiança e da coordenação motora em crianças e jovens

que sofrem de doenças congênitas; e promover e defender os direitos humanos e o

meio ambiente.

Procura, ainda, representar a comunidade perante os órgãos públicos e privados,

buscando as respostas para as demandas e carências observadas em seu meio; e

executar atividades de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou

tecnológico, com vistas ao desenvolvimento de projetos de estudos na área das

ciências sociais, gerando conhecimentos e entendimentos que auxiliem na busca de

soluções e na formulação de políticas públicas.

Por fim, presta sua colaboração junto aos poderes públicos na realização de

levantamentos e pesquisas, contribuindo para o equacionamento de necessidades e

problemas; conscientiza a comunidade de suas potencialidades, levando-a a obter

respostas aos seus anseios; funciona como agente de seu processo de

desenvolvimento; luta pela conquista do ensino público gratuito, da segurança pública

e de ações de saúde com qualidade em todos os níveis e para todos; busca a

melhoria da qualidade de vida para a comunidade como um todo.

Diante dessas considerações, é meritória a intenção de lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.227/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.229/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Levantamento de Pesos – FMLP

–, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.229/2010 pretende declarar de utilidade pública a Federação

Mineira de Levantamento de Pesos – FMLP –, com sede no Município de Belo

Horizonte. De caráter exclusivamente esportivo, a entidade congrega as inúmeras

instituições que praticam o levantamento de peso em Minas Gerais.

Com o propósito de administrar, difundir, dirigir, controlar e incentivar a prática do

levantamento de pesos em todo o Estado, a Federação promove a realização de

campeonatos e competições nacionais, interestaduais e internacionais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.229/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.319/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Amparense Tênis Clube - ATC -, com sede no

Município de Santo Antônio do Amparo.

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 4.319/2010 pretende declarar de utilidade pública o Amparense

Tênis Clube - ATC -, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo, entidade
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sem fins econômicos de caráter desportivo, artístico, cultural, social e cívico.

Entre suas finalidades estão a difusão e a prática de diferentes modalidades

esportivas, como natação, voleibol, basquete, futsal e tênis; a promoção de

competições esportivas; o ensino de, pelo menos, uma modalidade de desporto

olímpico; a realização de reuniões de caráter esportivo, cultural, social e cívico, com o

objetivo de estimular a convivência social e desenvolver a compreensão, a

solidariedade e o companheirismo entre seus associados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.319/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.320/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Recuperação e Promoção Humana - Cerprhum -, com

sede no Município de Boa Esperança.

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 4.320/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Recuperação e Promoção Humana - Cerprhum -, com sede no Município de Boa

Esperança, que tem como finalidade oferecer assistência, tratamento e amparo a

dependentes químicos.

Para isso, além de atender a essas pessoas, a entidade presta auxílio às famílias

envolvidas, procurando orientá-las para melhor acompanhar o dependente,

realizando um trabalho ora individual, ora em grupo. Promove ainda campanhas de
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caráter educativo, tanto de prevenção como de recuperação, visando prevenir o

envolvimento dos indivíduos com substâncias tóxicas e atenuar as consequências de

seu abuso. Dentro de suas possibilidades estruturais, estimula atividades esportivas,

recreativas e culturais para os dependentes químicos, além de prestar-lhes

assistência médica, psicológica e odontológica.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.320/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.333/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Carlin Moura, objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.333/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Garra Forte de Artes Marciais Chinesa, com sede no Município de Belo

Horizonte. Fundada em 2004 como entidade civil sem fins lucrativos, busca

desenvolver importante trabalho de integração social, por meio do incentivo a

atividades assistenciais, culturais, desportivas e recreativas.

Para atingir seus objetivos, a instituição procura, através das artes marciais, o

equilíbrio do ambiente no qual está inserida, fomentando não apenas o contato com

tais artes, mas também com a cultura chinesa e toda sua sabedoria. Procura ainda

constituir valiosa parceria com entidades públicas e privadas, de forma a atualizar

suas diretrizes de trabalho e captar recursos para realização de seus objetivos.
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Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o título declaratório

de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.333/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.357/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Cariominas Futebol Clube, com sede no

Município de Itajubá.

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 4.357/2010 pretende declarar de utilidade pública o Cariominas

Futebol Clube, com sede no Município de Itajubá, entidade sem fins econômicos que

tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e

desportivas, principalmente o futebol.

Hoje em dia é consensual o reconhecimento da importância da prática desportiva

nas sociedades e o papel fundamental que desempenha na prevenção da

mortalidade, no combate às chamadas doenças da sociedade, como o “stress”, a

obesidade e as doenças cardiovasculares. Muitas têm sido as campanhas que visam

à sensibilização das populações para a prática de exercícios e consequente

diminuição dos índices de sedentarismo.

A entidade em questão, ao promover a difusão de atividades dessa natureza,

contribui para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas, razão pela

qual acreditamos ser merecedora do título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.357/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.410/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação das Caminhantes da Estrada Real - Acer -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.410/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

das Caminhantes da Estrada Real - Acer -, com sede no Município de Belo Horizonte,

entidade sem fins econômicos, que tem como objetivo promover caminhadas com

grupos de mulheres, especialmente no roteiro denominado Estrada Real.

Ademais, a Associação 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.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.410/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2010.
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Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.120/2009

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A proposta em apreço, do Deputado Leonardo Moreira, “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, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, nos

termos do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende disciplinar as relações entre os consumidores e os

fornecedores que utilizam os serviços de garçons em seus estabelecimentos, na

medida em que torna obrigatória a afixação de cartazes explicativos e a informação,

no cardápio, do direito do cliente de optar pelo pagamento, a título de gorjeta, do valor

correspondente a 10% do preço dos produtos e serviços por ele adquiridos.

O projeto foi aprimorado pela Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou o

Substitutivo nº 1, consolidando os comandos insculpidos na proposta parlamentar e

instituindo a penalização do infrator, nos termos propostos pela Lei Federal nº 8.078,

de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Pode-se observar, no cotidiano dos consumidores, a existência de conflitos

decorrentes das relações de consumo, exatamente pela falta de informação quanto

ao caráter optativo do pagamento da gorjeta, que representa, exatamente, a

retribuição correspondente aos bons serviços prestados pelos garçons. Sendo essa

informação veiculada da forma proposta na norma em comento, tais conflitos tendem

a diminuir, pois será exteriorizado o princípio da transparência nas relações de
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consumo, medida que poderá até servir de incentivo à melhoria da qualidade dos

serviços oferecidos pelo comércio varejista, por intermédio dos garçons.

Assim, entendemos que a adoção da medida proposta se mostra oportuna e

necessária, o que nos leva a opinar pela tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.120/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Ana Maria Resende.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.184/2010

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 4.184/2010 “dispõe

sobre a política de desenvolvimento industrial da região Centro-Nordeste do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/2/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e a esta Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo.

A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, conforme

dispõe o art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial

voltada especificamente para a região Centro-Nordeste de Minas Gerais, que se situa

entre as regiões Central, Rio Doce e Jequitinhonha, tendo como polo o Município de

Guanhães. Tal região caracteriza-se por possuir um forte vínculo com as atividades

agropecuárias e de silvicultura e baixo grau de industrialização, o que justificaria uma

política de industrialização, de forma a incentivar especialmente os empreendimentos

do agronegócio, que possam agregar valor à produção local, a partir da

transformação industrial, sem contudo distanciar-se de novas possibilidades em

empreendimentos de outros setores.

Assim, a proposição estabelece as diretrizes que balizarão a instituição da referida
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política e dispõe que, na articulação dessa política, será respeitado o perfil econômico

da região.

Em sua justificação, o autor aponta também para a necessidade de se conceder

tratamento diferenciado às áreas mais carentes do Estado e com dificuldades

específicas, o que justificaria a criação de políticas e programas com orientação

básica para o desenvolvimento regional. Isso seria de grande importância para os

Municípios dessas áreas e responderia por parte das oportunidades de

desenvolvimento a serem geradas, possibilitando no médio e longo prazo a

transformação da realidade local, com a melhoria dos índices sociais e da qualidade

de vida nos Municípios.

As disparidades regionais e sociais são latentes em um Estado com as dimensões

de Minas Gerais, onde algumas regiões concentram a quase totalidade do PIB

estadual, enquanto outras não conseguem se afirmar em um cenário de

desenvolvimento.

O Centro-Nordeste é uma região de baixo desenvolvimento, com deficiências

econômicas estruturais, com índices de desenvolvimento humano abaixo da média

estadual, o que justificaria a adoção dessas políticas de incentivo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.184/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Fábio Avelar, relator - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.206/2010

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dinis Pinheiro, dá nova redação aos arts. 1º e

2º da Lei nº 14.235, de 26/4/2002, que dispõe sobre o atendimento a clientes em

estabelecimento bancário.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/2/2010, foi a proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer preliminar pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que
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apresentou.

Para atender ao que dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do

Regimento Interno, vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito.

Fundamentação

A Lei nº 14.235, que se pretende alterar, tornou-se conhecida como “Lei dos 15

Minutos” e foi editada com o propósito de corrigir uma grave situação existente no

mercado de consumo, relativa ao tempo de espera do consumidor em fila, para

atendimento por parte das instituições financeiras estabelecidas no Estado.

Embora não possamos vislumbrar, de plano, uma mudança significativa no texto

dos arts. 1º e 2º da citada lei, verifica-se que a criação da possibilidade de o

consumidor, ao sair do estabelecimento bancário, portar um documento que contenha

o timbre da instituição, o horário de sua chegada e de seu atendimento representa um

avanço significativo.

Com efeito, a senha emitida nos moldes propostos torna-se instrumento hábil para

que os órgãos de proteção e defesa do consumidor possam deter uma prova

documental e penalizar a instituição financeira que descumprir a lei no que tange ao

tempo de espera para atendimento.

Conforme enfatizado pelo relator da matéria na Comissão de Constituição de

Justiça, a delimitação do tempo de espera para atendimento por parte das instituições

financeiras tornou-se lei em diversos outros Estados e também em centenas de

Municípios do País.

A plena eficácia da norma, entretanto, depende da fiscalização e penalização

desses estabelecimentos, o que não tem ocorrido em conformidade com as

necessidades do mercado, exatamente pela ausência de provas sobre a infração

cometida pelos bancos. Esta situação não mais deverá ocorrer, se aprovado o projeto

em apreço, pois o cliente sai do estabelecimento com um documento hábil a

comprovar o tempo de sua espera na fila.

Trata-se de uma medida das mais acertadas, por racionalizar o processo de

produção de provas e permitir que se instaure a decência no atendimento bancário,

tendo em vista que os fornecedores permitem, por absurdo que possa parecer, a
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permanência de pessoas idosas por horas na fila, sem que tenham condições de

matar a sede ou, mesmo, de utilizar um sanitário.

A obrigatoriedade da disponibilização de água e de sanitário para os clientes, a

propósito, já foi objeto de lei aprovada por esta Casa Legislativa, que se mostra

atenta aos anseios da comunidade consumerista.

Finalmente, o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, torna mais

adequado o projeto sob o ponto de vista da técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.206/2010 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Délio Malheiros - Ana Maria Resende.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.316/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Malacacheta os imóveis que

especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Cabe agora a

este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme

o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.316/2010 pretende conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Malacacheta dois

lotes, com áreas de 884m² e 1.232,80m², situados na Rua dos Malacaxis, nº 155,

Bairro Centro, 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 os imóveis serão destinados

ao funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Educação e da Escola

Municipal Pimpolho.
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Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º do projeto prevê a reversão dos imóveis ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não forem

utilizados com a finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário 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, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.316/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada -

Doutor Rinaldo Valério - Sávio Souza Cruz.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.501/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei n° 3.501/2009

altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, retorna a proposição a esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação

do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame altera os quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de

Justiça, criando 54 cargos de provimento em comissão, sendo 30 cargos de Assessor

Judiciário, dois cargos de Gerente de Cartório, dois cargos de Escrevente e 20 cargos

de Assistente Judiciário. De acordo com a justificação apresentada pelo Presidente

do Tribunal de Justiça, a criação dos cargos visa propiciar o apoio adequado para a

criação de duas Câmaras na estrutura desse Tribunal.
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As emendas aprovadas no 1º turno aprimoraram o projeto ao suprimir dispositivo

desnecessário e adequar a proposição à técnica legislativa.

Conforme nos manifestamos no 1º turno, o projeto em análise cria despesa de

caráter continuado para o Estado. O Presidente do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais encaminhou a esta Casa cálculo de repercussão financeira anual com

despesa de pessoal necessária para a criação de duas Câmaras. O impacto

decorrente da criação dos cargos previstos no projeto em análise é de

R$5.272.521,48, o que corresponde a 0,02% da receita corrente líquida, com base no

Relatório de Gestão Fiscal relativo ao ano de 2009.

A despesa com pessoal do Poder Judiciário, no período acima, correspondeu a

5,29% da receita corrente líquida, conforme o Relatório de Gestão Fiscal. A

aprovação do projeto fará com que o Tribunal de Justiça comprometa cerca de 5,31%

dessa receita com despesas com pessoal, ficando abaixo do limite de 6% previsto na

legislação em vigor.

Assim, a relatoria ratifica a posição anteriormente adotada por esta Comissão, no 1º

turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.501/2009, no 2°

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Durval Ângelo - Inácio Franco - Lafayette de

Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.501/2009

(Redação do Vencido)

Altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados no quadro de cargos de provimento em comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de

janeiro de 2007:

I - trinta cargos de Assessor Judiciário, PJ-77, de recrutamento amplo, código de

grupo TJ-DAS-03, código dos cargos AS-A361 a AS-A390;



____________________________________________________________________________
1109

II - dois cargos de Gerente de Cartório, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-05, código dos cargos GC-L29 e GC-L30;

III - dois cargos de Escrevente, PJ-69, de recrutamento limitado, código de grupo

TJ-CAI-01, código dos cargos EV-L30 e EV-L31;

IV - vinte cargos de Assistente Judiciário, PJ-29, de recrutamento amplo, código de

grupo TJ-CAI-08, código dos cargos JU-A241 a JU-A260.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, os quadros II.1 e II.2 do

Anexo II da Lei nº 16.645, de 2007, passam a vigorar com as alterações constantes

no Anexo desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº ..., de ...)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 – Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

* - O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de

Justiça - Grupo de Direção e Assessoramento Superior - foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 30.4.2010.

II.2 – Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-CAI)

* - O Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do Tribunal de

Justiça - Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário - foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 30.4.2010.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.518/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei nº 3.518/2009 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este
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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 3.518/2009, na forma aprovada em Plenário, tem como

finalidade autorizar a doação ao Município de São Geraldo do Baixio de uma área

com 8.471,85m², a ser desmembrada de imóvel com área de 12.000m², situado

nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

construção de área pública de lazer para o Município, o que vem ao encontro do

interesse da comunidade. 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 finalidade

estabelecida.

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 a elaboração e o 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 3.518/2009, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ademir Lucas -

Lafayette de Andrada - Doutor Rinaldo Valério.

PROJETO DE LEI Nº 3.518/2009
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(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Geraldo do

Baixio uma área de 8.471,85m² (oito mil quatrocentos e setenta e um vírgula oitenta e

cinco metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser

desmembrada de imóvel com área de 12.000m² (doze mil metros quadrados), situado

nesse Município e registrado sob o n° 234, a fls. 5 1 do Livro 4-B, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

construção de área pública de lazer.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 0)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: confronta pela frente, 20,24m

(vinte vírgula vinte e quatro metros), com José de Souza, 8,00m (oito metros), em

transversal, com a Rua José Olímpio e 44,02m (quarenta e quatro vírgula zero dois

metros) com a escola estadual de São Geraldo do Baixio; pelo lado direito, 26,65m

(vinte e seis vírgula sessenta e cinco metros), com terreno do Estado de Minas

Gerais; pelo lado esquerdo, 24,49m (vinte e quatro vírgula quarenta e nove metros),

com a Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixio e 36,01m (trinta e seis vírgula

zero um metros) com Maria Lima de Souza; e, pelos fundos, 63,76m (sessenta e três

vírgula setenta e seis metros), com Maria Lima de Souza.

A área complementar a ser doada tem a seguinte descrição: confronta pela frente,

50,00m (cinquenta metros), com a Rua Santa Luzia; pelo lado direito, 68,00m

(sessenta e oito metros), com a escola estadual de São Geraldo do Baixio, 8,00m

(oito metros), em transversal, com a Rua José Olímpio e 24,74m (vinte e quatro
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vírgula setenta e quatro metros) com terreno do Estado de Minas Gerais; pelo lado

esquerdo, 70,00m (setenta metros), com terreno do Município de São Geraldo do

Baixio, 8,00m (oito metros), em transversal, com a Rua José Olímpio e 20,00m (vinte

metros) com terreno do Município de São Geraldo do Baixio; pelos fundos, 36,74m

(trinta e seis vírgula setenta e quatro metros), com Maria Lima de Souza.

A área total a ser doada é de 8.471,85m² (oito mil quatrocentos e setenta e um

vírgula oitenta e cinco metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.547/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Coração de Jesus.

A proposição foi 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 deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.547/2009, na forma aprovada no 1º turno, trata de conceder

autorização legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município de Coração de

Jesus imóvel constituído de terreno com área de 1.617,36m², situado na Av. Montes

Claros, nesse Município, o qual se destinará à instalação de secretarias municipais.

A proposição prevê ainda que o imóvel reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista ou se for desvirtuada 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
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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 acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.547/2009 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas -

Doutor Rinaldo Valério - Sávio Souza Cruz.

PROJETO DE LEI Nº 3.547/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coração de Jesus 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 Coração de

Jesus imóvel constituído de terreno com área de 1.617,36m² (mil seiscentos e

dezessete vírgula trinta e seis metros quadrados), situado na Avenida Montes Claros,

nesse Município, e registrado sob o nº 5.603, a fls. 3 do Livro 2-AE, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Coração de Jesus.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de secretarias municipais.

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 ou tiver sido

desvirtuada sua finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.654/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.654/2009 visa
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autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Natércia 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 deste dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.654/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Natércia área com 150m², a ser desmembrada de

imóvel com área total de 2.794,70m², situado na Rua José Carlos da Silva, esquina

com Rua José Eneas, no Município, para ser destinada a instalações de farmácia do

Programa Farmácia de Minas, para atendimento à comunidade.

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.

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 da matéria, não representa

despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.654/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Doutor Rinaldo Valério, relator - Ademir Lucas -

Sávio Souza Cruz - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.654/2009
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(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Natércia o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Natércia uma

área com 150m² (cento e cinquenta metros quadrados), conforme descrição do anexo

desta lei, a ser desmembrada do imóvel constituído de terreno com área total de

2.794,70m² (dois mil setecentos e noventa e quatro vírgula setenta metros

quadrados), situado na Rua José Carlos da Silva, esquina com Rua José Eneas, no

mesmo Município, registrado sob o nº 594, a fls. 176 do Livro 3, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Natércia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

instalações do Programa Farmácia de Minas.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

for dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2010)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: parte do ponto 1, na esquina das

Ruas Manoel José Eneas e José Carlos da Silva, seguindo 15m (quinze metros)

confrontando com a Rua Manoel José Enéas até o ponto 2; dali segue 10m

confrontando com a Escola Estadual João Goulart Santiago Brum até o ponto 3; dali

segue 15m (quinze metros) ainda confrontando com o terreno da Escola até o ponto

4; dali segue 10m (dez metros) confrontando com a Rua José Carlos da Silva até o

ponto 1, onde se iniciou esta descrição, perfazendo uma área total de 150m² (cento e

cinquenta metros quadrados).
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Comissão de Constituição e Justiça - 105 - 285 - 286 - 288 - 289 - 290 - 291 - 336 -

337 - 339 - 342 - 343 - 347 - 349 - 351 - 356 - 366 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 -

374 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 387 - 388 - 390 - 391 -

397 - 401 - 403 - 408 - 412 - 414 - 418 - 420 - 422 - 426 - 428 - 430 - 433 - 435 - 499 -

586 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 639 - 640 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 -

648 - 649 - 650 - 651 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 662 - 667 - 670 - 676 - 679 -

684 - 685 - 721 - 729

Comissão de Cultura - 346 - 353 - 496 - 579 - 636 - 638 - 641 - 739 - 820 - 1101



____________________________________________________________________________
1121

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 26 - 270 - 732 - 746 -

1102 - 1104

Comissão de Direitos Humanos - 26 - 109 - 111 - 112 - 115 - 224 - 248 - 249 -

312 - 455 - 456 - 501 - 507 - 575 - 577 - 605 - 744 - 823 - 848 - 878 - 885 - 894 -

1048 - 1049 - 1050 - 1090

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica - 292 - 456 - 491 -

734 - 782 - 895 - 896 - 897 - 898 - 1089 - 1091 - 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 1096

- 1097 - 1099 - 1100

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 26 - 395 - 398 - 497 -

504 - 659 - 666 - 688 - 741 - 755 - 843 - 849 - 856 - 857 - 860 - 862 - 864 - 865 -

1006 - 1106 - 1107 - 1109 - 1112 - 1113

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável - 89 - 584 - 628 -

747 - 781 - 782 - 819

Comissão de Minas e Energia - 334 - 1004

Comissão de Participação Popular - 269 - 500 - 721 - 847 - 870 - 960 - 961 -

1049

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 103 - 753 - 754 - 892

Comissão de Redação - 106 - 226 - 227 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 689

- 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 -

704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 728 - 750 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 -

1014

Comissão de Saúde - 345 - 492 - 507 - 576 - 674 - 742 - 855 - 1087 - 1098



____________________________________________________________________________
1122

Comissão de Segurança Pública - 27 - 28 - 223 - 248 - 574 - 743 - 749 - 757 -

852 - 854 - 872 - 885 - 960 - 961 - 962 - 1050

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 405 - 494 - 737 -

874 - 876 - 890 - 891

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 1006 - 1103

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 272 - 273 - 274 - 275

- 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 284 - 285 - 335 - 341 - 344 - 350 - 352 - 354 -

355 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 367 - 578 - 580 - 581 -

582 - 583 - 637 - 736

Comissão Especial - 88 - 104 - 120 - 222 - 452 - 456 - 495 - 498 - 874 - 887

Comissão Interestadual -  27

Decisão da Presidência -  268

Palavras do Sr. Presidente - 134 - 332 - 486 - 517 - 540 - 570 - 572 - 574 - 810 -

812 - 841 - 981 - 1084


